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BÁO CÁO SAU SỰ KIỆN

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP VỀ CHUYÊN MÔN (ĐẠI DIỆN MỘT SỐ BỘ, NGÀNH TW THAM GIA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
“CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045”)



Đ/C PHẠM MINH CHÍNH
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Đ/C NGUYỄN ĐỨC HIỂN
PHÓ TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Đ/C TRẦN TUẤN ANH
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, TRƯỞNG BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Đ/C NGUYỄN XUÂN THẮNG
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TW, 
GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

ĐỒNG CHỦ TRÌ PHIÊN TOÀN THỂ

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC

BAN TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN 4.0

Trợ lý Trưởng Ban KTTW

Chánh Văn phòng Ban KTTW

Giám đốc Trung tâm Thông tin, phân tích và dự báo Kinh tế, Ban KTTW

Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban KTTW

Vụ Công nghiệp, Ban KTTW

Vụ Công nghiệp, Ban KTTW

Đ/C  DƯƠNG DUY HƯNG

Đ/C HOÀNG ĐÌNH VINH

Đ/C ĐẶNG ĐỨC LONG

Đ/C PHẠM NGỌC PHƯƠNG

Đ/C TRẦN TIẾN DŨNG

Đ/C PHẠM XUÂN THÁI

BÀ NGUYỄN VÂN ANH

Đ/C NGUYỄN NGỌC TRUNG

Đ/C NGÔ XUÂN HỒNG

Đ/C NGUYỄN THỊ QUỲNH MINH

Đ/C TỐNG THỊ PHƯỢNG

Tổng Giám đốc Tập đoàn IEC

Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghiệp, Ban KTTW

Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban KTTW

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin,  phân tích và dự báo Kinh tế, Ban KTTW

Vụ Công nghiệp, Ban KTTW
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TỔNG QUAN DIỄN ĐÀN CẤP CAO
VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

Từ năm 2018 gắn với quá trình xây dựng Đề án và thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao chủ trì hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát việc triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/20219 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 
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”, định kỳ hàng năm, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và cơ quan liên 
quan tổ chức Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit. Tập đoàn IEC là đơn vị chủ trì công tác hậu 
cần, truyền thông, quảng cáo, triển lãm và tổ chức thực hiện. 

Diễn đàn là sự kiện quốc tế có uy tín và quy môn lớn, góp phần quan trọng vào hoạch định các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phiên toàn thể của Diễn 
đàn hàng năm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự và đồng chủ trì.

Năm 2021, với mục đích đề xuất các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 
và gắn với kế hoạch triển khai nghiên cứu, xây dựng Đề án “Chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trình Hội nghị Trung ương lần 6 vào tháng 10 năm 2022 theo phân công tại Chương 
trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Diễn đàn cấp cao về Công nghiệp 4.0 lần thứ ba - Industry 4.0 
Summit 2021 đã diễn ra thành công với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số” từ 9 tháng 11 đến 6 tháng 12, 2021 theo hình thức kết hợp 
trực tiếp và trực tuyến.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao bài phát biểu của các diễn giả đến từ các tổ chức trong và ngoài nước 
đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm, lấy động lực từ cuộc CMCN 4.0, đặc biệt là đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên 

số làm động lực mới cho sự để phát triển kinh tế xã hội. Các bài 
phát biểu đều thể hiện được tầm nhìn, hiểu biết sâu rộng, tinh thần 
trách nhiệm và tâm huyết của các diễn giả đối với Việt Nam, đồng 
thời đưa ra nhiều giải pháp, khuyến nghị hỗ trợ phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội cũng như các vấn đề dài hạn, xuyên suốt, đặc 
biệt về Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Việt Nam trong kỷ nguyên 
số. 

Thực tiễn 2 năm qua đã cho thấy tác động của covid 19 là bất 
ngờ, chưa có tiền lệ, không lường trước và gây ra nhiều hậu quả 
nặng nề, sâu rộng cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có 
Việt Nam. Dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời quyết liệt của 
Đảng, Nhà nước với sự cố gắng nỗ lực và chỉ đạo sát sao của Thủ 
tướng Chính phủ, sự ủng hộ đồng lòng chung sức của địa phương, 
cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước, sự ủng hộ chia sẻ của 
bạn bè quốc tế, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên mạnh mẽ, từng bước 
chuyển sang trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn linh 
hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid 19. 

Các ý kiến tham luận và thảo luận tại Diễn đàn cấp cao về Công 
nghiệp 4.0 với những giải pháp, kiến nghị rõ ràng, cụ thể đã góp ý 
hoàn thiện khung chính sách phục hồi phát triển kinh tế xã hội bền 
vững của Việt Nam trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát có hiệu quả; cùng với đó đề xuất các kiến nghị mô hình 
chính sách để đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên nền 
tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, và đây sẽ là những 
thông tin, tư liệu, những cơ sở quan trọng thiết thực, hữu ích để 
phục vụ cho chính sách phục hồi kinh tế xã hội cũng như đề xuất 
những chủ trương chính sách quan trọng để thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13.
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NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

TRUYỀN HÌNH

BÁO CHÍ

01
PHIÊN CẤP CAO

10
HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

80+

DIỄN GIẢ

30+

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀ TRIỂN LÃM

600+

ĐẠI BIỂU TRỰC TIẾP

~10.000
ĐẠI BIỂU TRỰC TUYẾN

“Việt Nam Nên Đầu Tư Cho Đổi Mới Sáng 
Tạo Để Phục Hồi Kinh Tế”

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Khó khăn 
hiện tại chỉ mang tính nhất thời

Tư duy lại về công nghiệp hóa, hiện đại hóa

VNEXPRESS.NET VIETNAMNET.VN THANHNIEN.VN

Phục hồi sau đại dịch gặp trở ngại lớn khi 
tính tự chủ nền kinh tế còn thấp

Thủ tướng chỉ ra 4 yếu tố trọng điểm trong 
gói phục hồi, phát triển kinh tế

5 năm, Việt Nam tăng 16 bậc trong xếp hạng năng 
lực cạnh tranh toàn cầu ngành công nghiệp

TUOITRE.VN CAFEF.VN CAFEF.VN

Bức tranh công nghiệp hóa của Việt 
Nam

41/63 tỉnh, thành phố tại Việt Nam đang 
xây dựng đô thị thông minh

Phát triển năng lượng xanh và các năng 
lượng mới

VNECONOMY.VN VIETNAMNET.VN BAOCHINHPHU.VN

Phát triển các mô hình kinh doanh mới 
thích ứng với xu hướng tiêu dùng

Xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới chính 
phủ số

Doanh nghiệp đề xuất hình thức đặt hàng 
trong chuyển đổi số

BAOTINTUC.VN DANGCONGSAN.VN BAODAUTU.VN

Nền kinh tế chăm sóc sẽ tạo ra hơn 269 
triệu việc làm vào năm 2030

Đại sứ Israel tại Việt Nam: Đừng coi nông 
nghiệp là một ngành truyền thống

Thúc đẩy chuyển đổi số ngành ngân hàng

DANTRI.COM.VN BAOPHAPLUAT.VN VIETNAMNET.VN

VTV VTV TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI | HANOITV

TRUYỀN HÌNH NHÂN DÂN | NHANDANTV TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN | VNEWS TRUYỀN HÌNH QUỐC HỘI | QUOC HOI TV

https://vnexpress.net/viet-nam-nen-dau-tu-cho-doi-moi-sang-tao-de-phuc-hoi-kinh-te-4399153.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/khong-chay-theo-tang-truong-kinh-te-don-thuan-798859.html
https://thanhnien.vn/tu-duy-lai-ve-cong-nghiep-hoa-hien-dai-hoa-post1408796.html
https://tuoitre.vn/phuc-hoi-sau-dai-dich-gap-tro-ngai-lon-khi-tinh-tu-chu-nen-kinh-te-con-thap-20211206100327533.htm
https://cafef.vn/thu-tuong-chi-ra-4-yeu-to-trong-diem-trong-goi-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-2021120612052272.chn
https://cafef.vn/5-nam-viet-nam-tang-16-bac-trong-xep-hang-nang-luc-canh-tranh-toan-cau-nganh-cong-nghiep-20211109093211638.chn
https://vneconomy.vn/buc-tranh-cong-nghiep-hoa-cua-viet-nam.htm
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/ung-dung/41-63-tinh-thanh-pho-tai-viet-nam-dang-xay-dung-do-thi-thong-minh-791130.html
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Phat-trien-nang-luong-xanh-va-cac-nang-luong-moi/452693.vgp
https://baotintuc.vn/kinh-te/phat-trien-cac-mo-hinh-kinh-doanh-moi-thich-ung-voi-xu-huong-tieu-dung-20211111144056214.htm
https://dangcongsan.vn/dua-nghi-quyet-dai-hoi-dang-vao-cuoc-song/xay-dung-chinh-phu-dien-tu-tien-toi-chinh-phu-so-596705.html
https://baodautu.vn/doanh-nghiep-de-xuat-hinh-thuc-dat-hang-trong-chuyen-doi-so-d155714.html
https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/nen-kinh-te-cham-soc-se-tao-ra-hon-269-trieu-viec-lam-vao-nam-2030-20211118151415713.htm
https://baophapluat.vn/dai-su-israel-tai-viet-nam-dung-coi-nong-nghiep-la-mot-nganh-truyen-thong-post422719.html
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/thuc-day-chuyen-doi-so-nganh-ngan-hang-794339.html
https://vtvgo.vn/ts/3364285
https://vtv.vn/video/thoi-su-23h-vtv1-09-11-2021-530041.htm
https://hanoitv.vn/chuong-trinh-thoi-su-18h30-ngay-09112021-v180711.html
https://nhandantv.vn/chuong-trinh-thoi-su-45-phut-chieu-ngay-10-11-2021-d188492.htm
https://vnews.gov.vn/video/xay-dung-chinh-phu-dien-tu-tien-toi-chinh-phu-so-18151.htm
http://quochoitv.vn/Videos/thoi-su/2021/11/chuyen-doi-so-huong-toi-nen-nong-nghiep-trach-nhiem/560898


PHIÊN DIỄN ĐÀN CẤP CAO
PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG THỜI KỲ HẬU COVID – 19 

VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG KỶ NGUYÊN SỐ 

ÔNG TRẦN QUỐC PHƯƠNG
THỨ TRƯỞNG, BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Ông Trần Quốc Phương hỗ trợ Bộ trưởng theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về 
kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và 
Campuchia; tổng hợp các vấn đề về kinh tế vĩ mô và đầu tư công nói chung; dự báo kinh tế - xã hội; 
tài chính, tiền tệ, giá cả; chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng, tổng hợp kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội trung hạn, hàng năm (hỗ trợ Bộ trưởng); tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; công tác quy hoạch; quản lý đấu thầu; công tác báo chí của 
Bộ và thực hiện một số công tác khác do Bộ trưởng phân công.

Mary Hallward-Driemeier là Cố vấn Kinh tế Cao cấp, công tác tại Khối nghiệp vụ toàn cầu về Tài chính, 
Năng lực cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo tại Ngân hàng Thế giới. Bà dẫn dắt chương trình nghị sự phân 
tích các vấn đề tăng trưởng và thay đổi cấu trúc của nền kinh tế vi mô. Bà Mary tốt nghiệp Cử nhân 
Khoa học Xã hội tại Đại học Harvard, nhận bằng Thạc sĩ về Kinh tế Phát triển của Đại học Oxford nơi bà 
nhận được Học bổng Rhodes, và bằng Tiến sĩ Kinh tế học tại Viện Công nghệ Massachusetts (M.I.T.).

Ông Yong Hongtaek nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các cơ quan chính phủ Hàn Quốc trong gần 
30 năm qua: Văn phòng Tổng thống, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục, Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Quy hoạch Tương lai... Và từ năm 2019 đến nay, ông giữ 
chức Thứ trưởng, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin và Truyền thông Hàn Quốc. Ông đã nhận được 
bằng Cử nhân và Thạc sĩ về Kỹ thuật Điện, Đại học Hanyang. 

Tại Fairview, Thống đốc Cox từng là ủy viên hội đồng thành phố, thị trưởng, ủy viên quận và nhà lập pháp 
tiểu bang trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thống đốc bang Utah vào năm 2013.

Những nỗ lực của ông đã góp phần vào sự phát triển của bang Utah, đồng thời đảm bảo các cuộc bầu 
cử tự do và công bằng với tư cách là trưởng ban bầu cử của bang. Thống đốc Cox là một người ủng hộ 
mạnh mẽ tính dân chủ trong chính trị, và ông cam kết cải thiện giáo dục, củng cố nền kinh tế, ủng hộ các 
cộng đồng khu vực nông thôn của bang, hỗ trợ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo cơ hội cho tất cả người 
dân Utah.

Tiến sĩ Calzadilla từng là Giám đốc Hỗ trợ Kỹ thuật và Đào tạo tại Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Với 
tư cách là Giám đốc Ban Thương mại, Đầu tư và Đổi mới sáng tạo, Tiến sĩ Calzadilla đứng đầu các công việc 
về chất lượng và tiêu chuẩn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư phát triển bền vững và 
đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR).

Tiến sĩ Calzadilla là một nhà quản lý giàu kinh nghiệm và nhà lãnh đạo toàn cầu, quản lý 700 nhân viên 
trên toàn cầu, với hơn 30 năm kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động phát triển toàn cầu. Ông đã tham 
gia làm việc tại Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Ông từng đảm nhiệm vị trí trong lĩnh vực thúc đẩy 
đầu tư, huy động vốn và trách nhiệm xã hội. Tiến sĩ Calzadilla có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế của Đại 
học Kinh tế và Kinh doanh Viên (Áo).

TIẾN SỸ MARY C. HALLWARD-DRIEMEIER
CỐ VẤN KINH TẾ CẤP CAO VỀ TÀI CHÍNH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, 
NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLDBANK)

ÔNG YONG HONGTAEK
THỨ TRƯỞNG, BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HÀN QUỐC

TIẾN SỸ BERNARDO CALZADILLA-SARMIENTO
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, BAN GIÁM ĐỐC VỀ SỐ HÓA, CÔNG NGHỆ, NÔNG NGHIỆP – KINH DOANH, GIÁM ĐỐC CƠ QUAN CHUYỂN
ĐỔI SỐ, CÔNG NGHỆ VÀ SÁNG TẠO, TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC (UNIDO)

ÔNG SPENCER J.COX
THỐNG ĐỐC BANG UTAH, HOA KỲ

08:00 - 12:00, Thứ Hai, ngày 6/12/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

DIỄN GIẢ THAM GIA

Tải tài liệu hội thảo
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
TƯ DUY VÀ CÁCH TIẾP CẬN MỚI VỀ CNH, HĐH

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

 08:30 – 12:00, Thứ Ba, ngày 09/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Tải tài liệu hội thảo

Hội thảo chuyên đề làm rõ các vấn đề về bối cảnh, xu 
thế lớn của công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên thế 
giới, cũng như kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa, kinh nghiệm về thực 
hiện đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp nhằm thúc đẩy sự 
phục hồi kinh tế hậu COVID thời kỳ công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa. Phần thảo luận sẽ tập trung vào các vấn 
đề về đổi mới tư duy cách tiếp cận mới trong quá trình 
thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa từ các 
chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban KTTW

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng, Bộ Công Thương

GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển 

Việt Nam

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

74 503 1.517
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ÔNG ALEX ROGERS 
CHỦ TỊCH QUALCOMM TECHNOLOGY LICENSING VÀ HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI, 

QUALCOMM INCORPORATED

Với tư cách là người đứng đầu công ty, ông Rogers chịu trách nhiệm định hướng chiến lược và 
giám sát bản quyền công nghệ của Qualcomm, bao gồm việc quản lý tất cả các hoạt động 
hàng ngày và chịu trách nhiệm đối với Cục Sở hữu trí tuệ, bao gồm bằng sáng chế, bản quyền 

và nhóm nhãn hiệu đăng ký.

ÔNG THIỀU PHƯƠNG NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC, QUALCOMM VIỆT NAM, LÀO & CAMPUCHIA

Ông Thiều Phương Nam chịu trách nhiệm giám sát tình hình kinh doanh và hoạt động của 
Qualcomm tại Việt Nam, Lào và Campuchia với mục tiêu thúc đẩy 4G\5G và thế hệ tiếp theo 

của công nghệ không dây trong khu vực.

ÔNG PETER DE BOECK
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, MCKINSEY & COMPANY 

Peter De Boeck là Phó Tổng Giám đốc của McKinsey & Company, nơi ông bắt đầu làm việc vào 
năm 2003. Ông Peter mang đến nhiều kinh nghiệm cho khách hàng về phát triển chiến lược và 
chuyển đổi quy mô lớn cho các công ty công nghiệp, tập trung vào nâng cao về chức năng, 

thiết kế tổ chức và tăng trưởng.

TS. ARKEBE OQUBAY
BỘ TRƯỞNG VÀ CỐ VẤN ĐẶC BIỆT CHO THỦ TƯỚNG ETHIOPIA 

TS. Arkebe Oqubay là Bộ trưởng - kiêm Cố vấn đặc biệt cho Thủ trưởng Ethiopia và đã làm việc 
tại Trung tâm hoạch định chính sách và lãnh đạo của chính phủ trong hơn 30 năm. Ông được ghi 
nhận với vai trò lãnh đạo chiến lược và đổi mới của nền kinh tế Ethiopia và thúc đẩy công nghiệp 

hóa tại khu vực Châu Phi. 

TS. GIULIA AJMONE MARSAN
GIÁM ĐỐC CHIẾN LƯỢC VÀ ĐỐI TÁC, 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á VÀ ĐÔNG Á (ERIA)

Giulia Ajmone Marsan là Giám đốc Chiến lược và Đối tác của Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và 
Đông Á (ERIA). Bà làm việc chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách ASEAN, các bên liên 
quan trực tiếp cũng như các tổ chức khu vực và toàn cầu để hỗ trợ quá trình hội nhập kinh tế - 

xã hội của ASEAN. 

TS. VÕ TRÍ THÀNH
VIỆN TRƯỞNG, VIỆN NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC THƯƠNG HIỆU VÀ CẠNH TRANH

Ông là chuyên gia phân tích kinh tế và tư vấn về các vấn đề liên quan đến thương mại tự do, hội 
nhập kinh tế khu vực, phát triển tài chính và chính sách vĩ mô. Ngoài ra ông cũng rất quan tâm tới 

các lĩnh vực khác như cải cách thể chế và phát triển kinh tế. 

Ông đã được trao một số giải thưởng về nghiên cứu kinh tế bao gồm giải nhì cho nghiên cứu xuất 
sắc nhất về chủ đề phát triển "Tác động tương hỗ, kiến trúc kinh tế toàn cầu và mục tiêu phát triển 

thiên niên kỷ” của GDN năm 2005

TS. NGUYỄN MINH HÀ
CHUYÊN GIA KINH TẾ CẤP CAO, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK) 

Ông Nguyễn Minh Hà là Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Văn phòng Kinh tế chính của Ngân hàng 
Thế giới (World Bank) khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Trọng tâm nghiên cứu của ông xoay quanh 

lĩnh vực Kinh tế vĩ mô toàn cầu và phát triển kinh tế. 

TIẾN SĨ HARAGUCHI NOBUYA
TRƯỞNG BAN NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP, 

TỔ CHỨC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC (UNIDO)

Ông tham gia công tác đánh giá năng lực quốc gia cùng nhiều dự án nghiên cứu và xuất bản 
khác. Ông đã có những báo cáo lớn về chủ đề thay đổi cơ cấu, mô hình sản xuất và chính sách 

công nghiệp

ÔNG GAURAV NAYYAR
CHUYÊN GIA KINH TẾ CẤP CAO, KHỐI TÀI CHÍNH, NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TOÀN CẦU, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK)

Ông Gaurav Nayyar là Chuyên gia kinh tế cấp cao tại Ngân hàng thế giới, gia nhập vào năm 
2013 với tư cách là một Chuyên gia trẻ tuổi. Trước đó, ông là Chuyên viên bộ phận kinh tế tại Ban 
Nghiên cứu Kinh tế của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nơi ông tham gia vào Báo cáo Thương 

mại Thế giới 2013, Các Nhân tố Định hình Tương lai Thương mại Thế giới. 

ÔNG TRẦN HUY BẢO GIANG
TỔNG GIÁM ĐỐC, FPT DIGITAL

Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ số nhằm thúc đẩy đổi mới, tăng cường 
trải nghiệm và cải thiện vận hành, đồng thời, xây dựng năng lực cốt lõi cho doanh nghiệp bằng 

lộ trình và tầm nhìn phát triển dài hạn. 

DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
ĐIỀU PHỐI

Thực hiện CNH, HĐH cần phải xây dựng được một chiến lược phát triển nền kinh tế phù hợp với xu thế phát triển 
toàn cầu, ứng phó được với thách thức bên ngoài nhưng phải phù hợp với hiện trạng và nền tảng trong nước.

Xây dựng hạ tầng kết nối 5G là yêu cầu cấp thiết hiện nay và cần có sự hỗ trợ từ Chính phủ. Đây là yêu cầu 
quan trọng để phát triển nền kinh tế ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và là động lực thúc đẩy rất lớn để 
thực hiện CNH, HĐH.

Cần thiết phải đưa ra các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thích hợp.

Cần nhìn thấy các cơ hội mới như nền kinh tế tuần hoàn là cơ hội chung cho tất cả các quốc gia, các giải pháp 
đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững, phát triển 
doanh nghiệp và xây dựng thành phố thông minh.

Chính sách phát triển cần khai thác tốt hơn nguồn lực và phân bổ nguồn lực (đất đai, vốn, lao động) cho các 
khu vực hoặc doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực có năng suất cao hơn.

Vượt qua bẫy thu nhập trung bình bằng cách học hỏi từ các nước chuyển đổi thành công về những vấn 
đề như:

- Xây dựng và củng cố năng lực công nghệ là điều kiện tiên quyết để hấp thụ hiệu quả các công nghệ mới.

- Chính sách phát triển hệ sinh thái công nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp công nghệ.

- Các ngành công nghiệp mới tạo lợi thế cạnh tranh trong giai đoạn tới như công nghệ sinh học, công nghệ 
ứng dụng sinh học để chuyển đổi ngành y tế và nông nghiệp tạo ra sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai. 

- Phát triển cơ sở hạ tầng nhất là giao thông, viễn thông, năng lượng sẽ phải hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và 
tích hợp chặt chẽ với các công nghệ tiên tiến.

Chuyển đổi hệ thống giáo dục đại học tập trung vào kỹ thuật, khoa học tự nhiên; nâng cao chất lượng các 
trường đại học kỹ thuật, khoa học công nghệ; kết hợp giảng dạy và thực hiện nghiên cứu tiên tiến, hợp tác 
chặt chẽ với các ngành công nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp; đi đôi phát triển đội ngũ giáo viên và các 
nhà nghiên cứu.
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT THÔNG MINH TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

13:30 – 17:00, Thứ Ba, ngày 9/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo chuyên đề 2 được tổ chức nhằm mục đích tạo 
diễn đàn cho các cho các nhà quản lý, các doanh 
nghiệp sản xuất, các nhà cung cấp giải pháp công 
nghệ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy chuyển 
đổi công nghệ số hóa và tự động hóa quá trình sản xuất 
và làm rõ một số vấn đề sau đây: nhận diện các xu thế 
lớn về phát triển sản xuất thông minh; trao đổi kinh 
nghiệm của các quốc gia, các doanh nghiệp đã triển 
khai các mô hình nhà máy sản xuất thông minh, các 
quy trình liên quan đến sản xuất thông minh; đề xuất, 
kiến nghị các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, thúc 
đẩy chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang sản xuất sản 
phẩm theo hướng Make in Vietnam để phát triển, làm 
chủ công nghệ sản xuất.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban KTTW

TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN

TS. Dương Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên BCT, Trưởng Ban KTTW

TS. Đào Trọng Cường, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

43 341 486Tải tài liệu hội thảo
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TS. ĐÀO TRỌNG CƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG, VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, BỘ CÔNG THƯƠNG

Ông phụ trách lĩnh vực KHCN trong lĩnh vực cơ khí luyện kim và năng lượng, và 
phụ trách triển khai thực hiện chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia để 
thực hiện đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ khai khoáng đến năm 2025. 

Ông Dustin giúp đỡ các công ty Hoa Kỳ mở rộng thị trường trên toàn cầu, ông Dustin 
cũng làm việc với các đối tác nước ngoài để thu hút thương mại và đầu tư quốc tế 
đến với Utah.

Ông gia nhập Schneider Electric vào năm 2002 và đảm nhiệm các vị trí quản lý tại 
nhiều quốc gia như Úc, Việt Nam, Lào, Myanmar. 

TS. DUSTIN DAUGHERTY
GIÁM ĐỐC, PHÁT TRIỂN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

ÔNG ĐỒNG MAI LÂM
TỔNG GIÁM ĐỐC SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM VÀ CAMPUCHIA

ÔNG ANWAR ARIDI
CHUYÊN GIA CẤP CAO KHU VỰC TƯ, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK)

Ông Anwar Aridi có kinh nghiệm chuyên sâu về khoa học, công nghệ và 
chính sách đổi mới, phát triển khu vực tư nhân, khởi nghiệp công nghệ và 
chuyển giao công nghệ. Ông đã có nhiều năm làm việc và nắm giữ nhiều vị 
trí tại các chi nhánh của Ngân hàng Thế giới trên toàn cầu.

ÔNG HÀ MINH HIỆP
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG, TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG, 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Ông Hà Minh Hiệp có nhiều năm công tác và nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại 
Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ tháng 3/2016 đến nay, ông là Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Ông cũng đã có thời gian học tập và 
nghiên cứu tại Nhật Bản.

ÔNG IL-DONG KWON
TỔNG GIÁM ĐỐC, BCG VIETNAM

Ông đã làm việc tại Việt Nam trong bảy năm với các nhà lãnh đạo đầu ngành, 
các cấp chính quyền về các chương trình chiến lược và chuyển đổi với quy mô 
lớn. Trong khoảng 20 năm qua, Ông Il-Dong đã làm việc với các nhà lãnh đạo 
đầu ngành và các tập đoàn ở nhiều quốc gia trong các dự án tư vấn.

ÔNG GURU MALLIKARJUNA
TỔNG GIÁM ĐỐC, BOSCH VIỆT NAM

Ông Guru Mallikarjuna quản lý việc nhập khẩu, phân phối và các dịch vụ sau 
bán hàng của các ngành hàng kinh doanh chính của Bosch tại Việt Nam. 
Ông Guru cũng chịu trách nhiệm phát triển Bosch Việt Nam trở thành trung 
tâm sáng tạo đổi mới của Đông Nam Á.

ÔNG VŨ ĐĂNG CHU
GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI GIẢI PHÁP NHÀ MÁY SỐ, ADVANTECH VIỆT NAM

Ông Vũ Đăng Chu có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong mảng tư vấn, 
triển khai các giải pháp IoT và công nghệ 4.0 cho các doanh nghiệp sản xuất. 

DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

Nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và chủ động tìm kiếm cách làm mới để thực hiện chuyển đổi số, sáng tạo 
phát triển sản phẩm mới. Nỗ lực hơn nữa trong việc nâng cao năng lực sản xuất trong nước, từng bước tự chủ về 
nguyên vật liệu, giảm nhập khẩu.

Hỗ trợ tăng tốc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ của Công nghiệp 
4.0 vào sản xuất. Chú trọng phát triển sản xuất thông minh theo hướng kết nối các khâu thiết kế - vận hành - bảo 
trì cùng với tích hợp công nghệ quản lý trong doanh nghiệp, đồng thời ứng dụng bộ 3 giải pháp “tự động hóa- tiết 
kiệm năng lượng - phần mềm” trên nền tảng số, kết hợp xử lý dữ liệu lớn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Ưu tiên phát triển sản xuất thông minh tập trung vào một số ngành công nghiệp công nghệ mới, công nghệ cao 
như công nghiệp điện tử - viễn thông, sản xuất rô-bốt, ô tô điện, thiết bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ 
xa, công nghiệp sản xuất phần mềm, sản phẩm số, công nghiệp an ninh thông tin, công nghiệp dược phẩm, sản 
xuất chế phẩm sinh học, môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh, chế biến, chế 
tạo và vật liệu mới.

 Các ngành công nghiệp ưu tiên phát triển các công nghệ hiện đại cho sản xuất thông minh bao gồm: (i) Các 
công nghệ ngành tiên tiến; (ii) Các công nghệ thông tin như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn,… 
(iii) các công nghệ vận hành như rô-bốt, in 3D,… kết nối thành hệ thống thông qua một Trung tâm điều khiển tập 
trung.

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ bằng cách tăng cường thu hút các nhà nghiên 
cứu/chuyên gia nước ngoài, củng cố năng lực đội ngũ cán bộ công nghệ trong các doanh nghiệp, hiện đại hóa 
các chương trình đào tạo nghề trong nước, mở rộng hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công nghệ tại 
các quốc gia công nghiệp phát triển.

Ban hành các tiêu chuẩn về sản xuất thông minh, công nghệ thông minh; tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các sản 
phẩm thông minh; tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất theo hướng hiện đại.

Tích cực chủ động liên kết trao đổi giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài, nhất là các 
doanh nghiệp FDI để tăng cơ hội đầu tư kinh doanh mới và tăng khả năng tham gia chuỗi giá trị khu vực và toàn 
cầu.

ĐIỀU PHỐI
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

GẮN VỚI CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

8:30 - 12:00, Thứ Tư, ngày 10/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo chuyên đề 3 tập trung trao đổi, làm rõ các vấn 
đề về sự cần thiết và vai trò của phát triển đô thị thông 
minh hiện nay, đưa ra những kinh nghiệm và mô hình 
quốc tế thành công đồng thời đề xuất những giải pháp 
cụ thể trong quy hoạch, quản lý, điều hành đô thị thông 
minh. Phiên thảo luận bàn tròn sẽ bàn luận sâu hơn về 
những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đô thị thông 
minh nói chung và bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa trên thế giới tại Việt Nam nói riêng. Qua đó tiếp nhận 
xu hướng phát triển đô thị thông minh tại các quốc gia 
phát triển và đang phát triển có điểm gì khác biệt.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban KTTW

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

TS. Lê Quang Hùng, Thứ trưởng, Bộ Xây dựng

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số VN, nguyên Thứ trưởng Bộ TT&TT 

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

57 497 358
Tải tài liệu hội thảo
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PGS.TS. NGUYỄN VĂN THÀNH
PHÓ CHỦ TỊCH, HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TW

PGS.TS Nguyễn Văn Thành là Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận 
trung ương (nguyên Thứ trưởng Bộ Công an). Ông đã có nhiều đóng góp trong các 
công trình và dự án nghiên cứu khoa học, công nghệ với vai trò là nhà khoa học, 
hướng dẫn nghiên cứu, chủ trì nhiều đề tài khoa học.

Ông Michael Koh hiện là Thành viên Ban giám đốc, Trung tâm các thành phố đáng 
sống, Bộ Kế hoạch phát triển và Quản lý đất đai, nơi ông tham gia các công tác 
nghiên cứu và tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh các thành phố trên thế giới, các dự án 
phát triển tiềm năng và tham vấn quốc tế.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Kiên hiện là Phó Giám đốc Chiến lược Sản phẩm của Tập đoàn 
Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đơn vị hoạch định chiến lược và chủ lực của 
Tập đoàn VNPT trong quá trình chuyển đổi từ một telco truyền thống trở thành nhà 
cung cấp dịch vụ số.

ÔNG MICHAEL KOH
THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC, TRUNG TÂM CÁC THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG, 

BỘ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, SINGAPORE

TS. NGUYỄN ĐỨC KIÊN
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HÀN QUỐC

TS. PARK JAE HYUN
VIỆN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG HÀN QUỐC

Giám đốc điều hành, Văn phòng đại diện Tổ chức phát triển đô thị và hạ tầng 
nước ngoài tại Việt Nam (4/2019 – nay)

ÔNG ĐỖ QUANG HƯNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KHU CN NOMURA HẢI PHÒNG

Ông Đỗ Quang Hưng là kỹ sư điện, kỹ sư kinh tế, thạc sỹ quản trị kinh doanh, nhiều 
năm là Trưởng Phòng Tổng hợp của UBND thành phố. 

ÔNG VŨ THANH THẮNG
PHÓ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN BKAV PHỤ TRÁCH MẢNG R&D

KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CÔNG NGHỆ BKAV AI, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ BKAV

Ông Vũ Thanh Thắng có 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Nhà thông minh, chủ trì 
dự án Nhà thông minh Bkav Smarthome, 12 năm nghiên cứu và sản xuất Smartphone 
và 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu và sản xuất AI Camera.

ÔNG EHSANUL ISLAM
PHÓ CHỦ TỊCH KỸ THUẬT KIÊM TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH VÀ TIẾP THỊ,

QUALCOMM ĐÔNG NAM Á 

Ông Ehsanul Islam là Phó Chủ tịch kỹ thuật của Qualcomm và chịu trách nhiệm về 
các nhóm kỹ thuật khách hàng tại Đài Loan & Đông Nam Á bao gồm phần cứng, 
phần mềm và quản lý tài khoản kỹ thuật. 

TS. BAIK NAM CHEOL
GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KHỐI GIẢI PHÁP NHÀ MÁY SỐ, ADVANTECH VIỆT NAM

2018 – Hiện tại. Nghiên cứu viên, Trung tâm nghiên cứu thành phố thông minh, Viện 
Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)

ÔNG TẠ QUANG HUY
QUẢN LÝ QUỐC GIA, CÔNG TY TNHH HANWHA TECHWIN SECURITY VIỆT NAM

Ông Tạ Quang Huy là một chuyên gia giỏi với gần 20 năm kinh nghiệm về giải pháp 
hệ thống. Trong những năm qua, ông đã đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại thị trường 
Việt Nam khi làm việc cho các tập đoàn toàn cầu như Toyota, Panasonic và 
Hanwha Techwin. 

DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

Xây dựng cơ chế hợp tác giữa trung ương và các thành phố trong việc phát triển đô thị 
thông minh

Sớm xây dựng bộ tiêu chí về đô thị thông minh theo hướng phát triển xanh và bền vững, phù 
hợp với đặc thù của mỗi đô thị.

Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, trong đó cần tính toán tích hợp phát triển đô thị 
thông minh.

Xây dựng tầm nhìn quốc gia về đô thị thông minh, từ đó các thành phố có thể dựa vào để 
xây dựng tầm nhìn về phát triển đô thị thông minh ở mỗi thành phố.

Phát triển đô thị thông minh từng phần phù hợp với nhu cầu và đặc thù của từng đô thị.

Xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, người dân cùng với chính 
quyền trong quá trình phát triển đô thị thông minh từ giai đoạn quy hoạch tới triển khai. 

ĐIỀU PHỐI
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG XANH VÀ CÁC NĂNG LƯỢNG MỚI

TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

13:30 – 17:00, Thứ Tư, ngày 10/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo Chuyên đề 4 tập trung phân tích trình bày các vấn 
đề về phát triển năng lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển nhanh, bền vững. Qua đó, làm rõ những cơ hội, thách 
thức và kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo, đặc 
biệt là điện gió ngoài khơi của một số quốc gia trên thế giới 
và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, cập nhật các xu 
hướng phát triển năng lượng mới, năng lượng xanh gắn với 
những thành tựu về công nghệ, những giải pháp phát triển 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban KTTW

TS. Dương Duy Hưng, Trợ lý Ủy viên BCT, Trưởng Ban KTTW

TS. Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Văn Vy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

41 366 298

mang tính chiến lược hiện nay.
Hội thảo về năng lượng được gắn trong bối cảnh Việt Nam 
đang là quốc gia chịu tác động nặng nề về biến đổi khí hậu. 
Nội dung thảo luận làm rõ những yêu cầu đặt ra trong phát 
triển năng lượng để đáp ứng các cam kết của Việt Nam, 
đặc biệt gần đây nhất là cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh 
biến đổi khí hậu COP 26: Việt Nam thực hiện cam kết lộ trình 
trung hòa carbon (net zero) vào năm 2050.

Tải tài liệu hội thảo
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BÀ CAMILLA HOLBECH
THAM TÁN NĂNG LƯỢNG, ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI, 

ĐẠI SỨ QUÁN ĐAN MẠCH TẠI VIỆT NAM

Bà Camilla Holbech làm việc chủ yếu về các vấn đề quy định và chính sách trong quá 
trình chuyển đổi xanh của ngành năng lượng ở cả khu vực tư nhân và Chính phủ Đan 
Mạch. Bà hỗ trợ sự hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực năng lượng, đặc 
biệt là năng lượng bền vững.

Với kinh nghiệm của một người tham gia cả công tác chuyên môn và quản 
lý điều hành, ông đã trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện nhiều dự án 
trọng điểm của Trung Nam.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn đã nhiều năm gắn bó với Tập đoàn Điện lực Việt nam, 
bắt đầu tham gia công tác tại đây từ năm 2003. Với những kinh nghiệm, khả 
năng và các đóng góp cho Ngành Điện lực, ông đã được bổ nhiệm nắm giữ 
nhiều chức vụ quan trọng tại EVN.

ÔNG ĐỖ VĂN KIÊN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, TẬP ĐOÀN TRUNG NAM

ÔNG NGUYỄN XUÂN TUẤN
TRƯỞNG BAN VIỄN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN,

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

ÔNG MARK HUTCHINSON
CHỦ TỊCH, NHÓM CÔNG TÁC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á,

HỘI ĐỒNG NĂNG LƯỢNG GIÓ TOÀN CẦU (GWEC)
Ông Mark Hutchinson đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, bao gồm 25 
năm tư vấn và nghiên cứu về năng lượng ở Châu Á. Ông đã giám sát nhiều nghiên cứu về thị 
trường năng lượng và điện tái tạo. 

ÔNG BRUCE LI
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH MẢNG KINH DOANH NĂNG LƯỢNG SỐ HUAWEI, 

KHU VỰC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

Ông có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp năng lượng kỹ thuật 
số, bao gồm nhiều lĩnh vực như quang điện, năng lượng gió, năng lượng dữ liệu 
và năng lượng truyền thông. Ông ủng hộ chuyển đổi năng lượng tập trung vào 
việc xanh hóa và số hóa.

PGS.TS. PHẠM HOÀNG LƯƠNG
GIÁM ĐỐC VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ VIỆT NAM - NHẬT BẢN,

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

PGS. TS. Phạm Hoàng Lương, hiện đang giữ chức vụ Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ Quốc 
tế Việt Nam-Nhật Bản thuộc ĐHBKHN. Lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học chính của ông 
là Công nghệ năng lượng sạch bao gồm công nghệ than sạch, chuyển đổi nhiệt hóa sinh khối, 
hiệu quả năng lượng, đánh giá chu trình vòng đời của các công nghệ năng lượng. 

ÔNG CHU BÁ THI
CHUYÊN GIA NĂNG LƯỢNG CẤP CAO, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

(WORLD BANK)

Ông am hiểu về lĩnh vực năng lượng và có chuyên môn về thủy điện/năng lượng tái tạo. 
Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới, ông đã làm việc tại Bộ Công Thương, Cục Năng lượng, 
đồng thời ông đã tham gia thực hiện nhiều dự án đầu tư năng lượng tái tạo và cải cách 
ngành năng lượng. 

ÔNG ĐÀO XUÂN LAI
TRỢ LÝ ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRÚ VÀ TRƯỞNG BAN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƯỜNG,

UNDP VIỆT NAM
Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển bền vững. 
Ông đã lãnh đạo chương trình Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP, bao 
gồm biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, năng lượng, quản lý rủi ro thiên tai, tài 
nguyên và môi trường, rác thải nhựa đại dương và bảo tồn đa dạng sinh học. 

ÔNG LÊ NHO THÔNG
PHÓ GIÁM ĐỐC MẢNG KINH DOANH NĂNG LƯỢNG SỐ, HUAWEI VIỆT NAM

Ông Lê Nho Thông với gần 20 kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, tự động hóa, gia nhập 
và xây dựng mảng kinh doanh năng lượng số của Huawei  tại Việt Nam từ những ngày đầu 
thành lập. 
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TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4

Để phát triển năng lượng sạch gắn với chuyển đổi cơ cấu năng lượng hợp lý, phù hợp với xu thế hiện nay trên thế giới; song song với tập 
trung phát triển năng lượng tái tạo, đề nghị Việt Nam chú trọng thực hiện lộ trình trong trung và dài hạn để chuyển dần nhiệt điện than 
sang nhiệt điện khí LNG; Bên cạnh đó, để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng bằng cách thay thế nhiệt điện than sớm hơn với 
quy mô lớn, Việt Nam cần thu hút đầu tư tăng 30-70% so với kịch bản trong Tổng sơ đồ điện VIII. Trong chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia, Việt Nam cần chú trọng đến các mục tiêu về tăng trưởng xanh, xử lý chất thải nguy hại, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát 
thải khí nhà kính phù hợp với những cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị COP-26 về mục tiêu trung 
hòa các-bon vào năm 2050.

Phát triển năng lượng tái tạo dựa trên tiềm năng và những lợi thế tự nhiên của Việt Nam, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Các dự án điện 
gió ngoài khơi đều là các dự án quy mô đầu tư rất lớn, đề nghị Việt Nam xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển minh bạch, đồng bộ và 
dài hạn hướng tới xây dựng nền công nghiệp điện gió ngoài khơi của Việt Nam từng bước hoàn chỉnh theo chuỗi giá trị; đáp ứng yêu 
cầu tăng cường tính tự chủ, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong các hoạt động chế tạo, xây lắp và dịch vụ để giảm thiểu tối đa chi phí. 

Đề nghị chú trọng gắn kết điện gió ngoài khơi với các loại hình lưu trữ, chuyển đổi năng lượng quy mô lớn trong đó cần sớm quan tâm 
đến công nghiệp sản xuất hydrogen cho thị trường trong nước để thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến xuất khẩu 
cho các nước trong khu vực và trên thế giới trên cơ sở lợi thế cạnh tranh về quy mô và chi phí. Trước mắt, xem xét việc duy trì, áp dụng 
giá FIT để thu hút đầu tư cho khoảng 4-5 GW đầu tiên, sau đó sẽ sang hình thức đấu thầu các dự án, đấu giá cung cấp điện năng theo 
cơ chế thị trường.

Phát triển năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng trong giai đoạn tới cần dựa trên nền tảng của khoa học-công nghệ để 
gia tăng hiệu suất hoạt động và giảm giá thành, đặc biệt chú trọng ứng dụng những thành tựu của CMCN 4.0; cần tăng cường thực 
hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp năng lượng, nhất là với các tập đoàn năng lượng Nhà nước. Nghiên cứu, ứng dụng các nền 
tảng công nghệ số, chú trọng áp dụng AI trong điều hành hệ thống nguồn và lưới điện thông minh, quản lý nhu cầu điện, đánh giá tương 
tác khách hàng… đáp ứng yêu cầu phát triển năng lượng tái tạo bền vững, hiệu quả trong cơ cấu năng lượng quốc gia.

Cần cơ chế phù hợp để thúc đẩy, thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế ngoài nhà nước vào phát triển năng lượng tái tạo; theo đó, 
Chính phủ và các bộ, ngành cần có cách tiếp cận phù hợp với các chuẩn mực tài chính, tín dụng quốc tế để thu hút đầu tư từ các định 
chế tài chính quốc tế với chi phí vốn hợp lý. Hiện nay, nhiều nhà đầu tư và các nhà tài trợ, thu xế vốn đã có kiến nghị vướng mắc về các 
điều kiện trong hợp đồng mua bán điện (PPA), đề nghị sớm nghiên cứu, xem xét để tiếp tục điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn và thông 
lệ quốc tế. 

ĐIỀU PHỐI
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PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI
TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

8:30 - 12:00, Thứ Tư, ngày 10/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo chuyên đề 5 với 41 đại biểu tham gia trực tiếp, 
394 đại biểu tham dự trực tuyến qua zoom là và 82 đại 
biểu theo dõi qua youtube, đã tập trung làm rõ các vấn 
đề về phát triển kinh tế số, những kinh nghiệm quốc tế và 
tận dụng nền tảng công nghệ để chuyển đổi số trong 
các ngành dịch vụ, ngành bất động sản, gọi xe công 
nghệ, số hóa nền thương mại nội địa bằng thương mại 
điện tử, các dịch vụ nội dung số và sự cạnh tranh với các 
nền tảng số xuyên biên giới… nhằm thúc đẩy sự phục hồi 
hậu Covid-19 trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Phiên thảo luận bàn tròn sẽ tập trung sâu 
hơn về thay đổi và phát triển các mô hình kinh doanh mới 
nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới từ sản xuất 
đến phân phối, vận chuyển, tiêu thụ và đề xuất những 
giải pháp tốt nhất giúp doanh nghiệp phát triển trong tình 
hình mới.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Thế Quang, Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương

TS. Trần Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

41 394 182
Tải tài liệu hội thảo
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ÔNG TONI KRISTIAN ELIASZ
CHUYÊN GIA GIẢI PHÁP KỸ THUẬT SỐ, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK)

Ông Toni Kristian Eliasz là nhà quản lý, chuyên gia tư vấn và doanh nhân dày dạn kinh 
nghiệm với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di động, Internet và ICT. Ông hiện đang chịu 
trách nhiệm về các sáng kiến   kích thích thương mại hóa các công ty khởi nghiệp kỹ thuật 
số và tăng trưởng hệ sinh thái khởi nghiệp tại các thị trường quan trọng ở châu Phi, châu 
Á, Trung Đông và Đông  Âu.

Ông Mortimer-Schutts tham vấn cho các dự án công - tư liên quan đến mảng dịch vụ phát triển 
chính sách và tài chính. Trước đây, ông đã từng làm việc tại Ngân hàng BNP Paribas về phát triển 
hệ thống bán lẻ trên thị trường mới và tuân thủ quy định của thị trường chứng khoán EU.

Bà Nguyễn Thái Hải Vân hiện đảm nhận vị trí Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, tập trung 
vào việc hoạch định chiến lược và định hướng phát triển cho toàn bộ hệ sinh thái Grab. Bà 
Hải Vân cũng đang là Đồng Chủ tịch Hiệp hội Tiếp thị Di động Việt Nam.

ÔNG IVAN MORTIMER-SCHUTTS
CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH CẤP CAO, IFC KHU VỰC ĐÔNG Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG

 BÀ NGUYỄN THÁI HẢI VÂN
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, GRAB VIỆT NAM

BÀ VANESSA VIZCARRA
TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH UPSTREAM, IFC VIỆT NAM

Bà Vanessa đã từng làm việc trong Đội tư vấn Tài chính của Công ty Tài chính Quốc tế khu vực 
Châu Á, giám sát các hoạt động tài chính tại Myanmar, Cambodia và Lào. Trong công việc 
của mình, bà Vanessa đã tham gia chuyển đổi các Ngân hàng và các tổ chức Tài chính vi mô 
nhằm mang lại khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSME) và các 
khoản đầu tư cần thiết là chìa khóa cho sự phát triển của đất nước.

ÔNG NGUYỄN ĐẮC VIỆT DŨNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SEN ĐỎ

Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng hiện nay đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 
Sen Đỏ và là Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công ty TNHH Ví FPT. Cùng các cộng sự, Ông Dũng 
đã đưa Sendo trở thành một trong những sàn thương mại điện tử hàng đầu ở Việt Nam và 
thuộc tốp 10 sàn thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á.

ÔNG PHẠM VĂN THINH
TỔNG GIÁM ĐỐC, DELOITTE VIỆT NAM

Với cương vị là Tổng Giám đốc của Deloitte Việt Nam – một trong bốn công ty tư vấn và kiểm 
toán lớn nhất thế giới, ông Phạm Văn Thinh có hơn 28 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn 
chuyên ngành và kiểm toán, gần 30 năm làm việc cho Deloitte Việt Nam kể từ ngày thành 
lập, và 2 năm làm việc tại văn phòng Deloitte San Francisco.

ÔNG NGUYỄN THẾ TÂN
TỔNG GIÁM ĐỐC, CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM VCCORP

Gắn bó với sự phát triển của Internet Việt Nam từ những ngày đầu, ông được biết đến như 
một chuyên gia có tiếng trong lĩnh vực internet tại Việt Nam, một người say mê và tiên phong 
trong phát triển sản phẩm trực tuyến. Ông là người có khả năng kết hợp sâu sắc giữa công 
nghệ, sản phẩm và kinh doanh để tạo ra những sản phẩm dịch vụ sáng tạo, tiện ích, phục vụ 
cho cộng đồng.

TS. PHAN THANH ĐỨC
TRƯỞNG KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

TS. Phan Thanh Đức là Giảng viên cao cấp, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý – Học viện 
Ngân hàng. Ông có trên 25 năm giảng dạy và nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin 
trong lĩnh vực quản trị, ngân hàng và giáo dục. Các nghiên cứu ông tập trung vào các giải 
pháp Quản lý quy trình nghiệp vụ, Dữ liệu lớn, Kiến trúc hệ thống thông tin, Quản trị dữ liệu. 
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TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 5

Coi các mô hình kinh doanh mới như một người chơi mới và cần có phương thức ứng xử với mô hình 
kinh tế mới này.

Cần quan tâm đến bảo hộ sở hữu trí tuệ, mức độ phạm vi bảo hộ phải mang tính toàn cầu, vì những 
mô hình kinh doanh mới có khả năng nhân rộng phải là những mô hình tạo ra dịch vụ, sản phẩm 
mới hoặc phương thức mới.

Việt Nam cần tập trung cải thiện kỹ năng số để đảm bảo hiệu quả của quá trình số hóa nền kinh 
tế; các cơ quan Chính phủ cần có những chương trình hành động quyết liệt và cụ thể hơn nữa, 
phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, đặc biệt là khối tư nhân để nâng cao kỹ năng số cho 
người lao động. 

Cần có những giải pháp cơ bản liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp để khuyến khích các 
mô hình kinh doanh mới tại Việt Nam.

Nâng cao mức an toàn cho không gian mạng.

Cần có thêm nhiều hơn những dữ liệu dùng chung được đưa lên dịch vụ công quốc gia.

Kiến nghị Chính phủ có giải pháp đẩy mạnh đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số, cũng như các 
giải pháp công nghệ số hiện đại để triển khai ứng dụng số kết nối thông minh, đẩy nhanh ứng dụng 
thanh toán không dùng tiền mặt, hiệu quả hóa chính phủ điện tử…

ĐIỀU PHỐI
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XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TIẾN TỚI CHÍNH PHỦ SỐ
TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

 13:30 – 17:00, Thứ Năm, ngày 11/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Phiên Hội thảo 6 đề cập đến những nội dung 
về kinh nghiệm trong việc xây dựng Chính phủ 
số, đảm bảo an toàn thông tin, triển khai cơ sở 
hạ tầng công nghệ thông tin hỗ trợ chính phủ 
điện tử và cơ sở dữ liệu. Tiếp theo đó, đến với 
Phiên Thảo luận bàn tròn với chủ đề “Chính 
phủ số trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa” nhằm trao đổi, thảo luận những kinh 
nghiệm trong xây dựng Chính phủ điện tử, 
chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính 
phủ số, từ dịch vụ công trực tuyến thành dịch 
vụ số, từ hệ thống công nghệ thông tin sang 
nền tảng số; từ sự tham gia của cơ quan nhà 
nước thành sự tham gia của nhà nước và 
người dân, doanh nghiệp.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
TS. Nguyễn Thành Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban KTTW

Ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

46 402 247
Tải tài liệu hội thảo
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ÔNG LÊ PHẠM MINH THÔNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐIỀU HÀNH AN NINH TẠI VNPT CYBER IMMUNITY, VNPT-IT

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ATTT và Công nghệ thông tin, 
đã trực tiếp tham gia vào các dự án: cổng dịch vụ công quốc gia, báo cáo 
quốc gia, cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, trục liên thông văn bản quốc gia…

Tham gia thành lập mảng giải pháp OEM tại Dell Technologies Việt Nam từ năm 2015, 
ông đã triển khai và tham gia phát triển nhiều sáng kiến về Internet of Things, Smart-city, 
Safe-city, Industry 4.0, và gần đây nhất là chuyển đổi biên tại Việt Nam. 

Ông Vũ Kiêm Văn là một chuyên gia công nghệ, có kinh nghiệm 7 năm khởi 
nghiệp, phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử và mạng xã hội 
và 6 năm làm công tác quản lý nhà nước về ICT tại Bộ Thông tin và Truyền thông. 

ÔNG VŨ ANH HƯNG
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN CÁC GIẢI PHÁP OEM CỦA DELL TECHNOLOGIES VIỆT NAM

ÔNG VŨ KIÊM VĂN
PHÓ TỔNG THƯ KÝ HỘI TRUYỀN THÔNG SỐ VIỆT NAM

ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH
GIÁM ĐỐC GIẢI PHÁP SCHNEIDER ELECTRIC VIỆT NAM

Ông Tuấn Anh đã có hơn 20 kinh nghiệm trau dồi kỹ năng và chuyên môn của mình 
với nhiều tập đoàn khác nhau như APC, Genpacific JV.  

ÔNG NGUYỄN MINH HẢI
TƯ VẤN GIẢI PHÁP, FORTINET VIỆT NAM

Ông Nguyễn Minh Hải có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành An ninh mạng. 
Tại Fortinet, ông chịu trách nhiệm tư vấn bảo mật cho khách hàng Doanh 
nghiệp & Chính phủ, và cung cấp kiến thức kỹ thuật chuyên sâu của mình về 
các giải pháp của Fortinet cho các khách hàng và đối tác khác tại thị trường 
Việt Nam.

DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 6

TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 6

Quyết tâm thực hiện chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số đi kèm với những điều chỉnh về pháp 
lý, thể chế, công nghệ và văn hóa số; cơ cấu lại hệ thống tổ chức chính quyền theo hướng linh hoạt; đổi mới 
quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động; quan tâm bố trí đầy đủ các nguồn lực cho phát triển Chính phủ số.

Nỗ lực khắc phục những vướng mắc, rào cản trong quá trình phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đặc 
biệt là 3 rào cản quan trọng gồm: hệ thống chính sách, pháp luật, quy định trong quản lý; rào cản từ đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; rào cản về nguồn lực. Tập trung khắc phục những khó 
khăn về thói quen xử lý văn bản giấy, thanh toán dùng tiền mặt, bộ máy hành chính cồng kềnh và không tinh 
giản biên chế.

Tích cực chủ động tuyên truyền phổ biến đến mọi đối tượng khách hàng về hiệu quả và lợi ích của việc tham 
gia Chính phủ số; duy trì người dùng trực tuyến và tỷ lệ phát sinh hồ sơ trực tuyến phải đạt tối thiểu 30%.

Có cơ chế, chính sách, chế độ thỏa đáng dành cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin trong khu vực công; 
có chính sách ưu đãi để hình thành đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin trình độ ngang tầm khu vực và thế 
giới.

Chú trọng cải thiện năng lực an ninh mạng, bảo mật quyền riêng tư và khả năng phục hồi để người dùng duy 
trì lòng tin vào các dịch vụ và thông tin trực tuyến của khu vực công. An ninh mạng là nội dung đặc biệt quan 
trọng trong bảo vệ dữ liệu cá nhân và đòi hỏi sự hợp tác giữa các cơ quan trong nước và quốc tế nhằm ngăn 
chặn các mối đe dọa ngày càng tăng.

Nâng cao khả năng thu thập, lưu trữ, phân tích và chia sẻ dữ liệu dựa trên ứng dụng công nghệ mới có ý nghĩa 
then chốt trong cung cấp dịch vụ. Kinh nghiệm của các nước đi đầu trong lĩnh vực này đặc biệt chú trọng đến 
việc thiết lập “các cơ sở dữ liệu” cấp quốc gia cho phép các cơ quan Chính phủ sử dụng và chia sẻ một tập 
hợp các dữ liệu được chuẩn hóa để đạt hiêu quả sử dụng cao hơn.

Nghiên cứu xây dựng Luật Chính phủ số, sửa đổi Luật Giao dịch điện tử, Luật lưu trữ và các văn bản hướng dẫn. 
Kết nối liên thông 4 cấp hành chính từ trung ương đến cấp xã trên cơ sở Mạng truyền số liệu chuyên dùng của 
các cơ quan Đảng, Nhà nước, mạng diện rộng của các bộ, ngành, địa phương, mạng Internet băng rộng để 
phục vụ Chính phủ số.

Tăng cường hợp tác quốc tế về phát triển Chính phủ số.  

ĐIỀU PHỐI
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 7

PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ VÀ THÚC ĐẨY ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ, NỀN TẢNG SỐ
TRONG XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ HẠ TẦNG KINH TẾ, XÃ HỘI TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

13:30 – 17:00, Thứ Ba, ngày 16/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo chuyên đề 7 làm rõ các vấn đề về phát 
triển hạ tầng số và thúc đẩy ứng dụng công nghệ số, 
nền tảng số trong xây dựng và quản lý hạ tầng kinh 
tế, xã hội nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và 
thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển kết cấu hạ 
tầng. Chuyển đổi số để hoàn thiện thể chế nâng 
cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch xây dựng hệ 
thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của cả nước để 
bảo đảm tính đồng bộ, kết nối trong nội bộ ngành, 
liên ngành, liên vùng trên phạm vi cả nước. Đồng 
thời sử dụng nền tảng số để phát triển bền vững, xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật số đảm bảo an toàn, an minh 
mạng để ứng dụng nhiều hơn nữa các nền tảng 
công nghệ số, sớm đạt được mục tiêu đưa nước ta 
trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung 
bình cao vào năm 2030; đến năm 2045 trở thành 
nước phát triển, thu nhập cao. 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
Ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

TS. Phạm Đức Long, Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông 
Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86), Bộ Quốc Phòng

Ông Hoàng Thanh Nam, Phó vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Giao thông vận tải 

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

43 234 184
Tải tài liệu hội thảo
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DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 7 TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 7

Để thúc đẩy nhanh quá trình phát triển hạ tầng số áp dụng vào lĩnh vực giao thông vận tải, Chính phủ Việt Nam 
cần nâng cao vai trò và huy động tối đa nguồn vốn từ khu vực tư nhân. Chính phủ cần có các chính sách 
khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi cho khu vực này phát triển nhằm góp phần thành công áp dụng công 
nghệ số vào GTVT Việt Nam.

Chính phủ cần có các chính sách thúc đẩy quan hệ đối tác công tư, khuyến khích các công ty tham gia đầu 
tư vào hệ thống ICT đặc biệt ưu tiên để kết nối các vùng sâu, vùng xa.

Hiện nay Việt Nam đang thiếu hụt tài năng trong lĩnh vực số, lĩnh vực công nghệ thông tin, mặt khác lĩnh vực này 
đang phát triển một cách nhanh chóng dẫn tới việc thiếu nhân sự ngày càng lớn. Do vậy Việt Nam cần có các 
chính sách, chiến lược kịp thời để đào tạo nhân lực nhằm đáp ứng được mục tiêu của quá trình chuyển đổi số.

Các chuyên gia nhận định, việc chuyển đổi số không chỉ dựa vào công nghệ mà yếu tố quan trọng nhất đem 
đến sự chuyển dịch lớn của các doanh nghiệp, đất nước là là văn hóa làm việc, nhận thức của người đứng 
đầu, người lãnh đạo. Do vậy, Chính phủ cần có chương trình đào tạo, tập huấn, các chính sách để thay đổi tư 
duy và hiểu biết về tầm quan trọng của chuyển đổi số và cần sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, 
đoàn thể các cấp và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển đất 
nước đến năm 2045.

Nhóm ý kiến về Bảo mật: Bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan 
trọng, yếu tố then chốt trong việc giữ, bảo toàn được thành quả, phát huy, khai thác, phát triển các mục tiêu 
đề ra trong tiến trình phát triển đất nước theo hướng chuyển đổi số bền vững hướng đến nền Chính phủ điện tử, 
Chính phủ số kiến tạo. Do đó cần ưu tiên, thể hiện rõ trong các quan điểm, chiến lược và hành động cụ thể của 
tiến trình chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Chính phủ cần thúc đẩy việc sửa đổi Luật Viễn thông, Luật Tần số vô tuyến điện và Luật công nghiệp công nghệ 
số với mục tiêu tạo hành lang pháp lý phù hợp sự phát triển của công nghệ mới như 5G (6G trong tương lai), 
thúc đẩy các lĩnh vực trong nền kinh tế phát triển… Bên cạnh đó thúc đẩy xây dựng cơ chế chính sách phát 
triển IoT; các hạ tầng: định danh số, trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và AI đạt tiêu chuẩn quốc 
tế đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số quốc gia...

ÔNG SHIGEYUKI SAKAKI
CHUYÊN GIA CẤP CAO, NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK)

Shige Sakaki là chuyên gia cấp cao về giao thông đô thị của đơn vị giao 
thông, Ngân hàng Thế giới tại Đông Nam Á và khu vực Thái Bình Dương, 
hoạt động với vai trò là điều phối chương trình giao thông tại Việt Nam. 
Ông quản lý danh mục cho vay trị giá 1 tỷ USD và nhiều dự án nghiên cứu 
và hỗ trợ kỹ thuật. 

Ông Phạm Anh Đức gia nhập Viettel từ năm 2009 và đã nắm giữ nhiều vị trí 
cấp cao quan trọng. Hiện ông đang phụ trách hoạt động tư vấn và triển khai 
các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực chính quyền điện tử, đô thị thông 
minh cho Bộ/Ban/Ngành, các địa phương tại Việt Nam. 

Gia nhập FPT Smart Cloud từ những ngày đầu thành lập, ông Tâm là kiến trúc 
sư trưởng xây dựng hạ tầng điện toán đám mây của công ty, thực hiện các 
chiến lược định hướng và phát triển các dịch vụ mới. Ông cũng đã có hơn 
mười năm kinh nghiệm xây dựng và phát triển kiến trúc hạ tầng viễn thông 
cho FPT Telecom.

ÔNG PHẠM ANH ĐỨC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, TỔNG CÔNG TY GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP VIETTEL

ÔNG PHAN HỒNG TÂM
GIÁM ĐỐC HẠ TẦNG, FPT SMART CLOUD

ÔNG ANDREW JEFFRIES
GIÁM ĐỐC QUỐC GIA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN CHÂU Á (ADB) TẠI VIỆT NAM

Ông Andrew Jeffries đã có 28 năm kinh nghiệm chuyên môn trong đó có hơn 
13 năm làm việc tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). 

ÔNG NGUYỄN VIỆT DŨNG
TRƯỞNG BAN CHIẾN LƯỢC, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)

Ông Nguyễn Việt Dũng có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn 
Viettel. Ông đã trải qua và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở các công ty, các 
phòng ban.

ÔNG ĐINH TRỌNG DU
 CHUYÊN GIA KỸ THUẬT CAO CẤP, SAMSUNG

Ông Đinh Trọng Du là chuyên gia giải pháp an ninh và quản trị di động, có kinh 
nghiệm gần 20 năm làm việc trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông và Công nghệ 
thông tin. 

ÔNG NGUYỄN NAM TIẾN
QUYỀN GIÁM ĐỐC CNTT, VIETNAM AIRLINES

Ông Nguyễn Nam Tiến làm việc tại Tổng Công ty Hàng không Việt Nam từ 
năm 1996, tham gia các lĩnh vực quản trị Mạng, máy chủ, Cơ sở dữ liệu, quản 
trị dự án CNTT,… 

Nhóm ý kiến về thu hút nguồn lực từ khối tư nhân:

Nhóm ý kiến về đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số:

ĐIỀU PHỐI
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 8
CHUYỂN ĐỔI LAO ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC SỐ

TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

08:30 - 12:00, Thứ Tư, ngày 17/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo chuyên đề 8 giúp làm rõ các mặt hạn chế, 
những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình phát triển 
nguồn nhân lực, đặc biệt tập trung phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao đồng thời trao đổi kinh nghiệm giữa 
các chuyên gia trong và ngoài nước qua các báo cáo 
liên quan đến chuyển đổi lao động và phát triển nguồn 
nhân lực số; tổng hợp các giải pháp tân tiến, chính sách 
quan trọng từ các nhà lãnh đạo, đại diện cộng đồng 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
PGS.TS. Vũ Hải Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

PGS.TS Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông David Wei, Tổng giám đốc, Huawei Việt Nam

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

51 314 149

doanh nghiệp và diễn giả.Qua đó đưa ra những góp ý về 
tối ưu hóa phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu 
của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 
trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đề án “Chủ trương, 
chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045” trình Ban Chấp hành Trung ương 
vào năm 2022.

Tải tài liệu hội thảo
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PGS.TS. VŨ HẢI QUÂN
ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Vũ Hải Quân, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Đảng ủy, 
Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng nghiên cứu của PGS.TS. Vũ 
Hải Quân tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo.

Bà Nguyễn Hồng Hà hiện là Giám đốc chương trình Better Work tại Việt Nam, dẫn dắt 
chương trình từ năm 2013 và nắm giữ vai trò Giám đốc chương trình Better Work tại Châu 
Á trong khoảng thời gian 2018-2021. Bà từng có thời gian làm việc tại Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Năm 1996, PGS. TS Đoàn Quang Vinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Cộng hòa Séc 
và được Hội đồng chức danh Giáo sư công nhận Phó Giáo sư vào năm 2004. Hướng 
nghiên cứu chính của PGS. TS Đoàn Quang Vinh là điện tử công suất, kỹ thuật robot và 
hệ thống thông minh, điều khiển truyền động điện và lý thuyết điều khiển. 

BÀ NGUYỄN HỒNG HÀ
ĐẠI DIỆN LÂM THỜI, TỔ CHỨC LAO ĐỘNG QUỐC TẾ (ILO) 

PGS.TS ĐOÀN QUANG VINH
HIỆU TRƯỞNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHĐN

ÔNG NGUYỄN HỒNG NGHI
PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ĐIỆN TỬ

 CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT (VNPT-IT) 

Ông Nguyễn Hồng Nghi đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp 
các giải pháp chuyển đổi số trong ngành giáo dục. 

ÔNG DAVID WEI
TỔNG GIÁM ĐỐC, HUAWEI VIỆT NAM

Ông công tác tại Việt Nam từ năm 2018  và tháng 9 năm 2021, ông được bầu 
nắm giữ vai trò tổng giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam. Ông có 20 năm 
làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Trung Quốc và quốc tế.

PGS.TS. ĐẶNG HOÀI BẮC
PHÓ GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

PGS.TS Đặng Hoài Bắc tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội năm 1997. Ông là Phó 
giáo sư Tiến sỹ Điện tử Viễn thông, chuyên ngành xử lý tín hiệu và mã hoá, Phó 
giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ông có kinh nghiệm 25 
năm giảng dạy và quản lý đại học, hiện là chuyên gia về đào tạo nguồn 
nhân lực ICT và chuyển đổi số.

ÔNG VÕ TẤN LONG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PWC VIỆT NAM

Võ Tấn Long là chuyên gia về tích hợp công nghệ - hoạt động kinh doanh và chuyển 
đổi số với hơn 20 năm kinh nghiệm. Ông chuyên thiết kế và triển khai các giải pháp CNTT 
phức tạp nhằm giải quyết các thách thức kinh doanh trong các dịch vụ tích hợp và 
vận hành CNTT, xây dựng đội ngũ nhân tài cho nhiều ngành công nghiệp. Ông Long có 
bề dày kinh nghiệm trong việc phát triển tầm nhìn và chiến lược, xây dựng đội ngũ làm 
việc có tính hiệu quả cao và quản lý các dự án chuyển đổi phức tạp. 

ÔNG LÊ TRƯỜNG TÙNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐH FPT 

Ông tốt nghiệp đại học khoa Toán, Đại học Tổng hợp Mat-xcơ-va, bảo vệ Luận án 
Tiến sỹ tại Học viện kỹ thuật quân sự. Từ ngày 20/4/2012, ông được bầu làm Phó Chủ 
tịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập. TS. Lê Trường Tùng đồng thời giữ 
chức vụ Hiệu trưởng Đại học FPT trong gần hai nhiệm kỳ từ năm 2005 – 2014.
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Số lượng lao động có trình độ trong lực lượng lao động của Việt Nam còn thấp trong số lượng học sinh đăng ký 
học tiếp sau phổ thông trong những năm qua là chưa đáp ứng được yêu cầu. Nhu cầu về nguồn nhân lực để 
đáp ứng quá trình phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số là rất lớn. Trong vài năm nữa 20-30% việc làm 
hiện nay có nguy cơ sẽ bị chuyển đổi hoặc biến mất vì vậy đào tạo và đào tạo lại lao động cho những công 
việc mới là hết sức quan trọng.

Dựa trên lợi thế tự nhiên và xã hội của quốc gia, xu thế phát triển của thế giới để có chiến lược cơ cấu lại nền 
kinh tế, tận dụng được cơ hội chuyển đổi số do tác động của đại dịch từ đó xác định được các ngành nghề 
phù hợp, và trong mọi chiến lược phát triển cần đặt con người làm trung tâm với các chính sách công bằng, 
bao trùm, không ai để lại phía sau.

Công tác đào tạo cần gắn với thực tiễn, gắn với yêu cầu của chuyển đổi việc làm và việc làm mới, có sự kết 
nối của bốn bên: người hoạch định chính sách, người học, cơ sở đào tạo và tổ chức sử dụng lao động; cần thiết 
kế các nội dung, chương trình học để tạo lập các kỹ năng còn thiếu, kỹ năng mới cho nguồn nhân lực ngay từ 
các cấp phổ thông; cần triển khai ngay các chương trình giáo dục hướng nghiệp cho phụ huynh, giáo viên và 
học sinh ngay từ cấp trung học cơ sở để người học có lựa chọn phân luồng ngay từ sớm.

Nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái giáo dục và đào tạo nghề nghiệp hoàn chỉnh trên cơ sở đó hỗ trợ hệ thống 
giáo dục nghề nghiệp. Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các báo cáo phân tích và dự báo thị 
trường lao động, việc làm; báo cáo về xu hướng việc làm của tương lai; cập nhật yêu cầu trong chuyển đổi, bổ 
sung kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của các việc làm hiện tại, việc làm mới để giúp người lao động có đầy đủ 
thông tin khi ra các quyết định lựa chọn các chương trình học tập. 

Tích cực nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tổ chức, quản lý hiện đại kết hợp với các nền tảng công nghệ 
thông tin phục vụ cho giáo dục - đào tạo nhằm tối ưu công tác quản lý hoạt động giáo dục – đào tạo, chia sẻ 
tri thức, chương trình đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đào tạo.

ĐIỀU PHỐI

WWW.I40SUMMIT.VN42 432021 HÌNH THỨC: TRỰC TIẾP & TRỰC TUYẾN DIỄN ĐÀN CẤP CAO THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ BA VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0

INDUSTRY 4.0 SUMMIT 2021



HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 9

CHUYỂN ĐỔI SỐ NÔNG NGHIỆP – NÔNG THÔN
TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

13:30 – 17:00, Thứ Tư, ngày 17/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo chuyên đề 9 làm rõ tính cấp thiết và tác động của chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn. Từ đó nâng 
cao nhận thức, hành động để triển khai thực hiện các giải pháp tận dụng tối đa cơ hội của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0, khuyến khích hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 
thông minh,... Bên cạnh đó, nhằm đánh giá thực trạng và kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp 
luật chuyển đối số nói chung và trong nông nghiệp phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
để có thể đáp ứng, theo kịp với sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Đồng thời đề xuất 
các giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông 
thôn. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân thực 
hiện chuyển đổi số đóng góp tích cực, thiết thực thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

70 383 505
Tải tài liệu hội thảo
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Nâng cao vai trò điều hành của hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương của Đảng, tăng cường 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc chuyển đổi số nông nghiệp - nông thôn trong tiến trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chính phủ cần dành các nguồn lực cho các nhà đầu tư phát triển công nghệ số để tạo nền 
tảng để kết nối người nông dân, hợp tác xã với nhau và các bên có liên quan để xác định nút 
thắt cùng như xác định các vấn đề mà nền nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt.

Chính phủ cần tạo môi trường sinh thái, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ số phục vụ 
vùng nông thôn, ngành nông nghiệp để phát triển sinh kế cho người nông dân trong hoạt động 
canh tác sản xuất hay hoạt động thương mại. 

Trên cơ sở công nghệ số, số hóa phát triển, Chính phủ cần mở rộng thực hiện tới làng bản, nông 
thôn, vùng sâu vùng xa để người nông dân được hưởng lợi.

Cần sửa đổi Luật đất đai để có chính sách tạo quỹ đất thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư lớn về 
nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số.

ÔNG AZIZ ELBEHRI
CHUYÊN GIA KINH TẾ CẤP CAO, 

TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP LIÊN HỢP QUỐC

Aziz Elbehri là nhà kinh tế cấp cao tại Bộ phận Thương mại và Thị trường của Tổ chức 
Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ở Rome. Ông lãnh đạo công việc về các vấn đề 
thương mại và phát triển, tập trung vào các chính sách hỗ trợ trang trại, nông 
nghiệp thông minh với khí hậu, tính bền vững của nhiên liệu sinh học và các chính 
sách hỗ trợ hội nhập thị trường quy mô nhỏ. 

Ông giữ nhiều chức vụ trong Bộ ngoại giao từ Trưởng phòng, Chương trình Đào tạo nhà 
ngoại giao, Vụ Đào tạo đến Trưởng phòng, Phòng Các vấn đề Quốc tế 1 (Châu Á và Bắc 
Mỹ), Trung tâm Nghiên cứu Chính sách. 

Ông đã từng làm ở Đại sứ quán nhiều nước như Đại sứ quán Israel tại Bắc Kinh, Trung Quốc; 
Đại sứ quán Israel tại Warsaw, Ba Lan và hiện nay ông đang là Đại sứ tại Đại sứ quán Israel, 
Hà Nội, Việt Nam.

Từ năm 2016, ông Châu giữ chức chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng. Sau 
đó từ năm 2017, ông là chuyên viên phụ trách lĩnh vực nông nghiệp của Văn phòng Đoàn 
ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng và từ tháng 3/2019 đến nay, ông Châu giữ chức Phó 
Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng

ÔNG NADAV ESHCAR
ĐẠI SỨ TẠI VIỆT NAM VÀ KIÊM NHIỆM LÀO, ĐẠI SỨ QUÁN ISRAEL TẠI HÀ NỘI

ÔNG NGUYỄN VĂN CHÂU
PHÓ GIÁM ĐỐC, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH LÂM ĐỒNG

BÀ DINA UMALI-DEININGER
GIÁM ĐỐC THỰC HÀNH, NHÓM NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM,

 NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK) 

Bà Dina Umali-Deininger là Giám đốc Thực hành Nông nghiệp và Thực phẩm cho Khu 
vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới. Bà quản lý các dịch vụ phân 
tích và danh mục cho vay với tổng trị giá 3,8 tỷ đô la, tập trung vào việc thúc đẩy khí 
hậu nông nghiệp thông minh, liên kết giữa những nông dân sản xuất quy mô nhỏ với thị 
trường, phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp, nâng cao sinh kế và việc làm ở nông thôn.

THẠC SỸ TRẦN THỊ THANH TÂM
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

– PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Bà có 24 năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều phối các dự án hỗ trợ phát triển 
DNNVV trong nước và quốc tế được tài trợ bởi ILO, GTZ, SIDA, Microsoft, GIZ, Facebook, 
Đề án “Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực 
nông nghiệp nông thôn”... 

ÔNG LÊ VŨ MINH
GIÁM ĐỐC FPT DIGITAL

Ông Minh là Giám đốc khối tư vấn Chiến lược và Đổi mới sáng tạo tại FPT Digital. Với hơn 
10 năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT và viễn thông, ông đã dẫn dắt đội ngũ 
thực hiện quản lý các dự án đảm bảo kết quả đầu ra, từ khảo sát, tổ chức hội thảo đến 
tài liệu báo cáo cho doanh nghiệp khách hàng. 

ÔNG NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG
TỔNG GIÁM ĐỐC, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THÀNH

Là doanh nghiệp đầu tiên đưa máy bay không người lái nông nghiệp Thương mại đầu 
tiên về Việt Nam và phát triển thành ngành nghề mới ứng dụng trong sản xuất nông 
nghiệp, thành công góp phần tối ưu hóa chi phí đầu vào sản xuất, cắt giảm đáng kể 
lượng thuốc bảo vệ thực vật và giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cho cộng 
đồng dân cư, góp phần nâng cao năng suất chất lượng nông sản & xây dựng Thương 
hiệu nông sản Việt.

ĐIỀU PHỐI
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 10

PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THÔNG MINH
 TRONG TIẾN TRÌNH CNH, HĐH ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

8:30 – 12:00, Thứ Năm, ngày 18/11/2021 Điểm cầu chính: Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội

Hội thảo chuyên đề 10 về ngân hàng thông minh tập 
hợp ý kiến của các chuyên gia, diễn giả, nhà khoa học 
nhằm đề xuất các chính sách, kiến nghị liên quan đến 
phục hồi phát triển kinh tế trong thời kỳ hậu Covid-19. 
Bên cạnh đó chia sẻ những kinh nghiệm, các giải pháp 
chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, xây dựng và 
phát triển ngân hàng thông minh để thúc đẩy quá trình 
chuyển đổi số ngân hàng. Qua đó tạo môi trường cạnh 
tranh và hợp tác, phát triển giữa các ngân hàng 
thương mại với công ty Fintech và doanh nghiệp 
công nghệ lớn, hoàn thiện các văn bản quy định 
pháp luật như là Luật giao dịch điện tử cũng như các 
khuôn khổ pháp luật khác, tiếp tục quá trình hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, pháp luật cho chuyển đổi 
số trong lĩnh vực ngân hàng nói chung, cũng như là 
thúc đẩy cho phát triển ngân hàng thông minh nói 
riêng. 

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

ĐỒNG CHỦ TRÌ
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng thư ký, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Ông Phạm Mạnh Thắng, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)

ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TIẾP
ĐẠI BIỂU DỰ TRỰC TUYẾN

QUA ZOOM
ĐẠI BIỂU THAM DỰ

QUA YOUTUBE

56 390 345

Tải tài liệu hội thảo
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DIỄN GIẢ TẠI HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 10

TÓM TẮT MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHỦ YẾU CỦA HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 10

Lấy khách hàng làm trung tâm hướng tới phát triển bền vững, có lộ trình chuyển đổi từ ngân hàng 
truyền thống sang ngân hàng thông minh một cách phù hợp.

Xây dựng hạ tầng số cho chuyển đổi số nói chung và chuyển đổi số các ngân hàng nói riêng.

Hoàn thiện thể chế, tạo cơ chế cho đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ngân hàng. Có cơ chế sandbox 
cho thử nghiệm những ý tưởng, sản phẩm mới nói chung và lĩnh vực ngân hàng nói riêng.

Có cơ chế cho cấp chữ ký số trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho các giao dịch số.

Có chính sách khuyến khích người dân sử dụng, cung cấp các dịch vụ số đặc biệt chính sách về 
thuế, phí, trợ cấp xã hội thông qua tài khoản ngân hàng.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong môi trường số

Sửa đổi Luật giao dịch điện tử để tạo hành lang pháp lý phù hợp cho chuyển đổi số ngân hàng

Hoàn thiện quy định pháp lý về dữ liệu, khai thác sử dụng và chia sẻ dữ liệu

Có cơ sở pháp lý về xây dựng hệ sinh thái ngân hàng: bán lẻ, ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm v.v. 

Có chính sách hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thanh toán, liên thông giữa các ngân hàng.

ÔNG PHẠM MẠNH THẮNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

Ông có hơn 35 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành ngân hàng, phần lớn thời 
gian gắn bó với Vietcombank. Ông Thắng có trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế - 
Học viện Ngân hàng.

Ông Nguyễn Viết Châu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ và 
ngân hàng. Ông là người hỗ trợ đắc lực với tư duy mở và linh hoạt và là người lãnh 
đạo đổi mới và đưa ra những dự án thách thức để đạt được những nhu cầu đa dạng 
của khách hàng.

Ông Phùng Duy Khương đã từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao như: Phó Chủ 
tịch phụ trách tài chính GE Money South East Asia kiêm Giám đốc phát triển kinh 
doanh GE Money Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Khách hàng cá nhân 
Ngân hàng Đông Á. Từ năm 2014 đến 2017, Ông Phùng Duy Khương giữ chức Phó 
Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối bán lẻ tại Ngân hàng VietinBank.

ÔNG NGUYỄN VIẾT CHÂU
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM INNOVATION LAB, KHỐI NGÂN HÀNG SỐ,

 NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI (MBBANK)

ÔNG PHÙNG DUY KHƯƠNG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC KIÊM GIÁM ĐỐC KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 - NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK)

BÀ SUNDAY DOMINGO
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHỤ TRÁCH KHỐI SẢN PHẨM SỐ, KÊNH PHÂN PHỐI SỐ & PHÂN TÍCH DỮ LIỆU, 

NGÂN HÀNG DOANH NGHIỆP,
 THƯƠNG MẠI & TỔ CHỨC, NGÂN HÀNG STANDARD CHARTERED BANK

Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng Doanh nghiệp, tham gia chủ 
yếu với vai trò giám đốc quản lý. Trước khi gia nhập Standard Chartered Bank, bà từng 
dẫn dắt các nhóm sản phẩm kỹ thuật số cho Dịch vụ Ngân hàng Giao dịch tại 
Deutsche Bank, nơi bà đã phát triển các giải pháp ngân hàng kỹ thuật số hàng đầu 
thị trường.

BÀ TRẦN DIỄM CHI
ĐẠI DIỆN BACKBASE TẠI VIỆT NAM

Với thành tích xuất sắc về các sáng kiến chuyển đổi số ở một số ngân hàng, các 
phương pháp tiếp cận chiến lược và tư vấn của bà đã giúp các ngân hàng vươn 
lên vị thế mới bằng các công nghệ tiên tiến, kiến trúc hiện đại và khung chiến lược 
hiệu quả. 

BÀ ĐẶNG TUYẾT DUNG
GIÁM ĐỐC VISA VIỆT NAM VÀ LÀO

Bà Đặng Tuyết Dung là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trong 
ngành ngân hàng tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng 
thương mại và bán lẻ tại các ngân hàng đa quốc gia cũng như các ngân hàng lớn 
tại Việt Nam. 

ÔNG LÊ QUANG HÀ
GIÁM ĐỐC SẢN PHẨM, CÔNG TY AN NINH MẠNG VIETTEL

Ông Lê Quang Hà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin. Là 
một trong các chuyên gia chủ chốt của Công ty An ninh mạng Viettel, ông chịu trách 
nhiệm phát hiện và xử lý nhiều sự cố có mức ảnh hưởng quan trọng tầm cỡ quốc gia. 

ÔNG TRẦN CÔNG QUỲNH LÂN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK)

Ông Trần Công Quỳnh Lân giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc, CIO kiêm Giám đốc Số 
hóa (CDO) tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), phụ trách khối 
CNTT. Trước khi tham gia VietinBank, ông đã có 12 năm kinh nghiệm làm việc tại Ngân 
hàng OCBC Singapore, Khối vận hành và công nghệ thông tin – mảng ngân hàng 
bán lẻ với chức vụ Vice President.

ĐIỀU PHỐI
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Triển lãm thực tế ảo về Công nghiệp 4.0, thuộc khuôn khổ của Diễn đàn Cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 năm 2021 do Ban Kinh 
tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tổ chức, bắt đầu từ ngày 9/11/2021 và kéo dài đến hết ngày 9/12/2021 tại website sự 
kiện: www.expo.i40summit.vn

Triển lãm thực tế ảo về Công nghiệp 4.0, thu hút sự tham gia của hơn 30 nhà cung cấp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế với 
những công nghệ hiện đại nhất, mang đến những trải nghiệm mới mẻ và những giải pháp hữu hiệu cho các tổ chức, doanh nghiệp trong 
hành trình chuyển đổi số.  Đây là hình thức triển lãm trên nền tảng trực tuyến, cho phép khách tham quan như sự kiện offline truyền thống 
bằng các thiết bị thông minh: smartphone, PC, tablet, thiết bị VR... Triển lãm với các gian hàng ảo được bày trí theo phong cách hiện đại 
với nhiều tiện tích như giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp, gắn link website, link web VR, video/hình ảnh giới thiệu về công ty. Doanh 
nghiệp và khách hàng có thể tương tác trực tiếp bằng cách chat, email để thuận tiện trong việc kết nối đầu tư, thương mại hoá.

TRIỂN LÃM THỰC TẾ ẢO

Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp thông qua video/hình ảnh;

Link website, link web VR;

Hỗ trợ tải tài liệu, hồ sơ,... về doanh nghiệp;

Liên hệ với gian hàng thông quan nhắn tin/gửi email trực tiếp;

Kết nối đầu tư/thương mại hóa;

Xem chi tiết sản phẩm dạng 2D, 3D hoặc xoay 360 độ;

…..

TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA GIAN HÀNG TRIỂN LÃM ẢO

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TRIỂN LÃM

GIAN HÀNG TIÊU BIỂU
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