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TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN 
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 2 

 

 

       Số: 298/SMEDEC2-HTQT                      Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019 
V/v đề cử cán bộ tham dự  

chương trình của APO 

    Kính gửi: Ban Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 
 

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) là tổ chức liên chính phủ khu vực được thành 

lập nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên nâng cao năng suất và thúc đẩy phát triển kinh 

tế - xã hội. Việt Nam tham gia thành viên APO từ 01/01/1996. 

APO phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

(SMEDEC 2) sẽ tổ chức Hội thảo về Xu hướng Phát triển các Làng thủ công truyền 

thống trong thời đại I4.0, cụ thể như sau: 

Thời gian: từ 02 – 04/10/2019  

Địa điểm: Lầu 10, Khách sạn Viễn Đông số 275A Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm 

Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

Điều kiện tham gia (Chi tiết xem them thông báo dự án đính kèm): 

- Là cán bộ cao cấp thuộc các Bộ hoặc chính quyền địa phương chịu trách 

nhiệm phát triển làng nghề truyền thống hoặc phát triển kinh doanh cho các cộng đồng 

nông thôn; doanh nghiệp Việt Nam và chuyên gia tư vấn hoạt động hoặc tham gia vào 

các dự án cộng đồng nông thôn để phục hồi kinh tế;  

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh; 

- Chuẩn bị báo cáo và trình bày tại cuộc họp theo hướng dẫn của APO; 

- Ngay sau hội thảo, ứng viên nộp báo cáo kết quả tham dự chương trình và kế 

hoạch hành động xây dựng theo yêu cầu tại hội thảo cho đơn vị đầu mối năng suất 

quốc gia của Việt nam (Vụ Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng) và sau đó 6 tháng nộp APO báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch. 

Kinh phí: Miễn phí (tài liệu, hội trường và site visit) 
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Trung tâm SMEDEC 2 kính mời quý Cơ quan đề cử 01 – 02 cán bộ để APO 

tuyển chọn tham dự chương trình trên và gửi biodata của cán bộ được cử trên trước 

ngày 27/09/2019. 

Thông tin xin vui lòng liên hệ: 

Nguyễn Thị Thu Hà – Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 2 

64 – 66 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TP. HCM; Tel: 028 38248866/ 0962221599 

Email: htqt.smedec2@tcvn.gov.vn/mileyhanguyen297@gmail.com 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, P.HTQT; 
Fax:     EMS:     Thư:                                                                                                       

 

PHÓ GIÁM ĐỐC, PHỤ TRÁCH 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Thu Phương 
 


