
HIỆP HỘI CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 

 

Tháng Hoạt động Thời gian/hình thức 

3 

Tổ chức kết nối giữa tập đoàn TTI  và Doanh nghiệp hội viên.  

Tổ chức khóa đào tạo 1 từ nguồn quỹ hội viên: Dự kiến:  Đào tạo 

về kỹ năng công việc tiêu chuẩn  26/03/2022, Online 

4 

Kết nối tập đoàn Huyndai Kefico với doanh nghiệp hội viên.  

Tổ chức thăm quan Công ty Cổ phần Hesagon (Chuyên thiết bị đo 

kiểm).  

Tổ chức khu gian hàng VASI tại hội trợ Vietnam Expo. 

tại Trung tâm triển lãm Quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo 

 

13 - 16/4/2022  

Khảo sát lựa chọn doanh nghiệp tham gia dự án chuyển đổi nhanh 

(SME). Dự kiến tuần 1 tháng 4 

Khảo sát áp dụng tiêu chuẩn IATF. Dự kiến tuần 1 tháng 4 

5 

Tổ chức kết nối với tập đoàn Corning với doanh nghiệp hội viên.  

Tổ chức đoàn tham dự ngày hội kết nối nhà cung cấp tại nhà máy 

SamSung (Bắc Ninh). Dự kiến Tháng 5/2022 

Tổ chức khóa đào tạo 2 từ nguồn quỹ hội viên: Dự kiến:  Đào tạo 

kỹ năng Quản lý sản xuất  
Dự kiến tháng 5/2022, 

Online 

5-11 Triển khai tư vấn chuyển đổi nhanh (SME). Tư vấn 05 hội viên, mỗi DN 

6-8 buổi 

5-11 Triển khai tư vấn IATF 16949. Tư vấn 06-08  hội viên 

trong 2 năm 2022-2023 

6 

Tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm quan học tập kinh nghiệm tại 

Công ty Vân Long.  

7 

Tổ chức khóa đào tạo 3 từ nguồn quỹ hội viên: Dự kiến:  Đào tạo 

về kỹ năng Quản lý kế hoạch sản xuất  
Dự kiến tháng 7/2022, 

Online 

8 Tổ chức khu gian hàng Vasi tại hội chợ FBC tại Hà Nội. 24-26/08/2022, Offline 



Trên đây là chương trình các hoạt động VASI đã được xác nhận với các đối tác/ đơn vị liên 

quan. Các chương trình phát sinh trong năm sẽ được thông báo tới các hội viên thông qua 

các bản tin VASI và các kênh nội bộ. 

Khi thực hiện các chương trình cụ thể, văn phòng VASI sẽ gửi thư mời tới quý hội viên 

qua email và các kênh nhóm hội viên. 

 

 

Tổ chức Đoàn doanh nghiệp thăm quan học tập kinh nghiệm tại 

Công ty Bách Tùng.  

9 

Tổ chức giao thương Doanh nghiệp Việt Nam – Nhật bản. 07-09/09/2022 - Online 

Tổ chức khóa đào tạo 4 từ nguồn quỹ hội viên: Dự kiến:  Đào tạo 

về kỹ năng QA QC 
Dự kiến tháng 9/2022, 

Online 

10 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại triển làm Ô tô Việt Nam 2022 

(Vietnam motor Show). 26-30/10/2022 - Offline 

Đoàn doanh nghiệp thăm quan học tập kinh nghiệm tại Công ty 

SASI.  

11 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại Triển lãm Quốc tế về Công 

nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam 2022 (Vimexpo) 

Trung tâm triển lãm Quốc tế ICE 91 Trần Hưng Đạo 

16 -18/11/2022 

Tổ chức đoàn tham dự ngày hội kết nối nhà cung cấp tại nhà máy 

SamSung (Hồ Chí Minh)  Dự kiến tháng 11/2022. 

12 

Tổ chức khu gian hàng VASI tại hội trợ Vietnam Expo 

TT triển làm Quốc tế AECC, Quận 7, TPHCM 

 

01-03/12/2022 

 

Tổ chức sự kiện kết nối tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ 

năm 2022 tại TP. HCM 
Phối hợp với Sở CT TP. 

HCM 


