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Kinh gfri: Quy Doanh nghiQp

Hi€p hQi cdng nghiQp hd trg viQt Nam phoi hq'p v6i Trung tam ASEAN -
Hdn Qu6c trdn trgng kinh mdi quli doanh nghiQp tham dg bu6i ttit nOi giao thucrng
v6i doanh nghigp Han Qu6c linh v.uc co khi vd t.u dQng ho5. Th6ng tin nhu sau:

Chuong trinh: ret noi doanh nghiQp Han eu6c nganh co khi vd tg dQng hod

NOi dung: rtit noi vd tim titim c6ng nghQ, linh kiQn phg tirng, san phAm m6i
vd ddi t6c <ldu tu gita ViQt Nam vd Han Qu6c. Dodn doanh nghiQp g6- 11 doanh
ngligp lt*e dAu cria Han Qu6c trong c6c linh vuc: co kJri, robot vd tp dQng ho6,

IA

phan m€m cdng nghiqp.. .

Thli gian: tt 13h30 d6n 17h00 ngdy 261412019, thcyi gian k6t nOi v6i m5i
doanh nghiQp Han Qu6c ld 30 phrit. Doanh nghiQp tai ViQt Nam tham gia ktit n6i nCn
mang theo catalog, profile cdng ty, sin pham m6u, laptop de trinh chitiu n6u cen thi6t.

Eia tli6m: Kh6ch sgn Melia - s6 44 L! Thudrng Kiet, eu6n Hoan Ki6m, Hd
Noi.

Hd r{'i,

NgO QuyAn - QuQn Hoan Kii5m - He NOi

Nguy6n Tirng, di6n thopi: 0243 9369593 email:
nguyentung@vasi.org.vn ; DT: 098657 l9g4

Quy doanh nghiQp ViQt Nam quan tdm vui ldng ddng ky lich ldm viQc cu th6
vdi timg doanh nghiOp Hdn Qui5c theo file clfnh kdm vd grii vd v6n phdng hipp h6i:

Hipp hQi C6ng nghiep hd trs Viet Nam

Phdng704 - Sd 23

Ngudi li6n he:

info@vasi.org.vn;

IVni nhQn:

- Nhu tr6n;
- Luu: VT, VP.

HApnAun
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Chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc ngành cơ khí 

và tự động hoá  

1. Ngày: 26/4/2019 

2. Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội 

3. Ngành: cơ khí và tự động hoá 

4. Hoạt động: hội thảo và kết nối doanh nghiệp 

Thứ sau, ngày 26/4 

Thời gian Chương trình Ghi chú 

08:30-09:00 “30 Đăng kí đại biểu  

08:45-08:55 “10 Tea break VIP Room 

09:00-09:10 “10 
Phát biểu khai mạc 
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

09:10-09:15 “5 
Phát biểu chào mừng 
Ông Lee Hyuk, Tổng thư ký Trung tâm ASEAN-Korea  

 

09:15-09:20 “5 
Phát biểu chào mừng 
Ông. Kim Do-hyun ROK Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam 

09:20-09:25 “5 Chụp ảnh kỉ niệm  

09:25-09:35 “10 Coffee Break  

09:35-09:50 “15 
Giới thiệu về sự đổi mới của Trung tâm NIC 
Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Phòng 
Thăng Long 

09:50-10:15 “25 

Vốn đầu tư vào Việt Nam và cơ hội về ngành công nghiệp 
robot và tự động hoá cho các nhà đầu tư nước ngoài 
Ông Nguyễn Bá Cường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

10:15-10:30 “15 
Sự phát triển về ngành công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam 
Ông Nguyễn Mạnh Linh – Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt nam 

10:30-11:00 “30 

Ngành công nghiệp robot trong sự phát triển của Việt Nam – 
Hàn Quốc 
Mr. Kay Kim, Viện nghiên cứu và phát triển Robot 

11:00-12:00 “60 Giới thiệu đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc 

12:00-13:30 “90 Nghỉ trưa 
Phòng El 

Patio 
 

13:30-17:00 Kết nối giao thương 
Phòng 

Thăng Long 
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