
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 THƯ MỜI THAM DỰ 

 CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SINH THÁI 

ASEM 2019 CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 

Trong xu thế hội nhập, vai trò và ảnh hưởng của khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ 

đến tập quán sản xuất của mỗi quốc gia và các doanh nghiệp buộc phải cập nhật và thay 

đổi công nghệ cho phù hợp để tồn tại và phát triển. Hàn Quốc nổi tiếng về thế mạnh trong 

lĩnh vực nghiên cứu phát triển các dịch vụ công nghệ. Do đó, những giải pháp, dịch vụ 

các doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn được chia sẻ với thị trường Việt Nam luôn 

mang tính tiên phong, mới mẻ và hứa hẹn sẽ được chào đón bởi người dùng Việt. Thêm 

vào đó, toàn cầu hóa cũng đang tác động mạnh mẽ đến sản xuất, chất lượng sản phẩm của 

mỗi quốc gia nên buộc các doanh nghiệp phải thay đổi, cải tiến, thúc đẩy chuyển giao 

công nghệ để tồn tại và phát triển. 

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Biên bản ghi nhớ đã ký năm 2017 giữa Trung tâm 

Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) và Trung tâm Đổi mới sinh 

thái doanh nghiệp vừa và nhỏ ASEM (ASEIC) – Hàn Quốc. Đánh giá cao kết quả triển 

khai thành công các hoạt động của hai bên, Trung tâm ASEIC tiếp tục phối hợp với 

Trung tâm SMEDEC 2 tổ chức “Chương trình Xây dựng Năng lực Đổi mới Sinh thái 

ASEM 2019” nhằm mục đích Giới thiệu các sản phẩm và công nghệ về sử dụng năng 

lượng hiệu quả nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam nâng cao năng lực 

và tìm kiếm cơ hội mới với kiến thức đổi mới sinh thái được cải thiện.  

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

sau: 

1. Thời gian: từ 8:30 – 17:00 ngày 20/08/2019. 

2. Địa điểm: Khách sạn EdenStar Sài Gòn, số 38 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, 

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

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

4. Đối tượng: 

- Các Hiệp hội doanh nghiệp; Doanh nghiệp mong muốn tiếp cận sản phẩm và 

công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc. 

Trong khuôn khổ chương trình, đại biểu tham dự sẽ được đi tham quan thực tế tại 

01 doanh nghiệp Việt Nam và 01 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, được các chuyên 

gia giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các máy móc thiết bị tiên tiến của Hàn Quốc. Do số 

lượng đăng ký hạn chế: chỉ có 10 suất đăng ký (ưu tiên đăng ký trước). 

 



 

 

 

 

 

  

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

Phiếu đăng ký (mẫu đính kèm) về Ban Tổ chức trước ngày 16/08/2019 qua email: 

htqt.smedec2@tcvn.gov.vn và/hoặc mileyhanguyen297@gmail.com.  

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Chị Thu Hà – Điều phối Dự án Phòng Hợp 

tác Quốc tế – ĐT: 028.38 248 866; DĐ: 0962 221 599. 

Trân trọng kính mời. 

Đính kèm: Chương trình và Phiếu đăng ký. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Phương 

 


