
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN 

HỘI NGHỊ TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2022 

 

Thời gian: 8g00 – 17g00, ngày 08-09/09/2022.  

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM. 

 

Thời gian Nội dung Địa điểm 

Ngày 08 tháng 9 năm 2022 

7:30 – 08:30 Đón khách 

Tại Trung 

tâm Hội nghị 

272 Võ Thị 

Sáu, Quận 3, 

TP.HCM 

8:30 – 09:00 Lễ khai mạc hội nghị 

09:00 – 12:00 

Hội thảo “Phát triển nhà cung cấp công nghiệp hỗ 

trợ - hợp tác sản xuất gia công”. 

1. Phát triển thị trường công nghiệp hỗ trợ Việt 

Nam: 

- Nhu cầu cung ứng công nghiệp hỗ trợ của ngành 

điện – điện tử - điện gia dụng. 

Trình bày: Đại diện Doanh nghiệp FDI 

- Nhu cầu cung ứng công nghiệp hỗ trợ của ngành 

y tế. 

Trình bày: Đại diện Doanh nghiệp FDI 

- Nhu cầu cung ứng công nghiệp hỗ trợ của ngành 

cơ khí chế tạo. 

Trình bày: Đại diện Doanh nghiệp FDI 

2. Mạng lưới công nghiệp hỗ trợ - hợp tác sản xuất 

gia công 

- Các yêu cầu, tiêu chuẩn khi tham gia vào chuỗi 

cung ứng ngành chế biến chế tạo tại thị trường châu Âu. 

Trình bày: Đại điện Tổ chức xúc tiến và Hội doanh nghiệp 

nước ngoài tại TPHCM. 

- Chuyên gia sản xuất đồng hành cùng doanh 

nghiệp công nghiệp hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia 

chuỗi cung ứng 

Trình bày: Chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất 

12:00 – 13:00 Nghỉ ăn trưa 

13:00 – 17:00 

Tổ chức kết nối cung cầu trực tiếp và trực tuyến (B2B) 

giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt 

Nam và các Nhà mua hàng (Buyer) có nhu cầu hợp tác 



và tìm kiếm các nguồn cung ứng linh kiện, chi tiết phục 

vụ sản xuất. 

08:00 – 17:00 

- Trưng bày quảng bá năng lực sản xuất công nghiệp hỗ 

trợ và giao lưu mạng lưới công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. 

- Trưng bày chi tiết, linh kiện các Nhà mua hàng 

(Buyer) cần tìm kiếm nhà cung cấp trong nước. 

Ngày 09 tháng 9 năm 2022 

08:00 – 12:00 

Tổ chức kết nối cung cầu trực tuyến (B2B) giữa các 

doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và 

các Nhà mua hàng (Buyer) có nhu cầu hợp tác và tìm 

kiếm các nguồn cung ứng linh kiện, chi tiết phục vụ sản 

xuất. 

Tại Trung 

tâm Hội nghị 

272 Võ Thị 

Sáu, Quận 3, 

TP.HCM 

13:00 – 17:00 

Tổ chức đoàn giao lưu và trao đổi kinh nghiệm phát 

triển sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ đã áp dụng chuyển đổi số và tham gia vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Tại nhà máy 

của công ty  

 

 


