
      

 

 

 

Ngày 22 tháng 01 năm 2021 

 

V/v: Giới thiệu doanh nghiệp tham gia “Chương trình tư vấn cải tiến sản xuất & 

chất lượng cho doanh nghiệp”  

 

Kính gửi:  Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 

Lời đầu tiên, Samsung xin trân trọng cảm ơn Quý Hiệp hội đã luôn đồng hành và hỗ 

trợ Samsung trong việc triển khai các dự án tại Việt Nam thời gian vừa qua. 

"Chương trình tư vấn cải tiến sản xuất & chất lượng cho doanh nghiệp" của Samsung 

đã được tiến hành từ năm 2015 dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia đến từ Hàn Quốc với 

mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy cơ hội cho doanh nghiệp tham gia 

chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Năm 2021, để tiếp nối sự thành công của chương trình, Samsung lên kế hoạch hỗ trợ 

tư vấn cho khoảng 12 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (06 doanh nghiệp nửa 

đầu năm, 06 doanh nghiệp nửa cuối năm). Cụ thể như sau: 

Chương trình tư vấn đợt I 

- Thời gian dự kiến: khoảng 03 tháng liên tục (từ tháng 03~06/2021) 

- Số lượng doanh nghiệp: 06 doanh nghiệp (03 doanh nghiệp phía Bắc, 03 doanh nghiệp 

phía Nam) 

- Lĩnh vực: doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ như: điện/ điện tử, ép nhựa, cơ khí chính 

xác, bao bì, sản xuất pallet gỗ/ nhựa/ giấy …  

Kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ phía Quý Hiệp hội trong việc giới thiệu 

các doanh nghiệp tiềm năng tham gia chương trình đợt I/2021 và phản hồi cho Samsung trước 

Thứ 6, ngày 29/01/2021. 

Sau quá trình khảo sát và đánh giá thực tế, Samsung sẽ chọn ra doanh nghiệp phù 

hợp cho chương trình và triển khai hoạt động tư vấn. 

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: 

Ms. Đào Diệu Quỳnh   Email: quynh.dd@samsung.com; Mobile: 0869 089 882  

Mr. Vũ Ngọc Khánh    Email: khanh.vn@samsung.com; Mobile: 0969 316 688 

  

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 
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