
 

 

 

 

 

  

  

THƢ MỜI HỘI THẢO 

"QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - GIẢI PHÁP GIÚP DOANH 

NGHIỆP VƢỢT KHỦNG HOẢNG THỜI KỲ COVID -19" 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

Trong bối cảnh, dịch bệnh Covid-19 gây tác động nặng nề đến sự phát triển của nền 

kinh tế. Một trong những đối tượng chịu nhiều tác động nhất trong trận “Đại dịch” này là 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhiều doanh nghiệp thiếu nguyên liệu khiến các dây 

chuyền sản xuất đình trệ do sự đứt gãy tuyến cung cấp nguyên liệu đầu vào. Tồi tệ hơn là 

việc sản xuất mà không bán được hàng dẫn đến tồn đọng, doanh nghiệp phải tạm ngưng 

sản xuất, cắt giảm lao động. 

Hoạt động quản lý nguồn nhân lực cũng gặp nhiều khó khăn và nhiều nhà quản lý đã 

không ngừng suy nghĩ để tìm ra cho mình một phương pháp cụ thể, thiết thực và dễ áp dụng. 

Sử dụng mô hình nhóm huấn luyện (TWI) trong quản lý nguồn nhân lực giúp gia tăng sự ổn 

định và năng động của tổ chức, đảm bảo giữ vững hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

ngay cả khi thiếu những người chủ chốt do có nguồn đào tạo dự trữ để thay thế. 

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam - Vietnam Expo là một sự 

kiện xúc tiến thương mại uy tín do Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại 

Vinexad phối hợp với các Tổ chức xúc tiến thương mại quốc tế và Hiệp hội ngành hàng 

tổ chức, Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) trực thuộc 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học Công nghệ thực hiện Hội 

thảo: "Quản lý nguồn nhân lực - Giải pháp giúp doanh nghiệp vƣợt khủng hoảng 

thời kỳ Covid -19". 

Chúng tôi trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự chương trình, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: từ 13:30 – 17:00 ngày 03/12/2020. 

2. Địa điểm: Trung tâm Triển Lãm & Hội Nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn 

Văn Linh, P. Tân Phú,  Quận 7, TP. HCM. 

3. Phí tham dự: Miễn phí (bao gồm: tài liệu, teabreak) 

4. Đối tƣợng: đại diện cơ quan, sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp và Doanh 

nghiệp Việt Nam. 

Để Ban tổ chức có thể chuẩn bị, đón tiếp chu đáo, Quý Doanh nghiệp vui lòng xác 

nhận về Ban Tổ chức trƣớc ngày 30/11/2020 qua Mr. Phạm Hoà – Phòng Hợp tác Quốc 

tế – ĐT: 028.38 248 866; DĐ: 08 9999 3935 

Trân trọng kính mời.  

Đính kèm: Chương trình và Phiếu đăng ký 

 

  

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phƣơng 

https://www.foody.vn/ho-chi-minh/trung-tam-trien-lam-hoi-nghi-sai-gon-secc-nguyen-van-linh/nearBy
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/trung-tam-trien-lam-hoi-nghi-sai-gon-secc-nguyen-van-linh/nearBy
https://www.foody.vn/ho-chi-minh/khu-vuc-quan-7


 

 

 

 

 

  

 

CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

"QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC - GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP VƢỢT 

KHỦNG HOẢNG THỜI KỲ COVID -19" 

Thời gian: từ 13:30 – 17:00 ngày 03/12/2020 

Địa điểm: Trung Triển Lãm & Hội Nghị Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, P. Tân 

Phú,  Quận 7, TP. HCM 

 

Thời gian Nội dung Ngƣời trình bày 

13:30 – 14:00 Đăng ký đại biểu  

14:00 – 14:05 Phát biểu khai mạc 

Đại diện Công ty Cổ 

phần Quảng cáo và Hội 

chợ Thương mại 

Vinexad 

14:05 – 14:35 

Giới thiệu về chương trình NSCL Quốc 

gia và các dự án hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam 

Chuyên gia Tư vấn 

Trung tâm SMEDEC 2 

14:35 – 15:05 
Một số kết quả điển hình về việc áp dụng 

các công cụ cải tiến NSCL 
Đại diện doanh nghiệp 

15:05 – 15:15 
Giải lao 

Chụp ảnh tập thể 
 

15:15 – 16:15 

Mô hình nhóm huấn luyện (TWI): “chìa 

khóa giúp doanh nghiệp quản lý nguồn 

nhân lực vượt qua Đại dịch COVID – 19” 

Bà Lê Thị Hoàng Anh – 

Chuyên gia Tư vấn 

Trung tâm SMEDEC 2 

16:15 – 17:00 Q&A  

17:00 Bế mạc  
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