
 

 
 

 

 

  

 
 
 

 THƯ MỜI HỘI THẢO SẢN XUẤT THÔNG MINH VÀ GIẢI PHÁP 
QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KỶ NGUYÊN 4.0 

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp 

Thế giới đang bước vào ngưỡng cửa của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 
(CMCN 4.0) với những thay đổi to lớn toàn diện tới đời sống kinh tế xã hội. Sự ra đời 
của hàng loạt công nghệ số hóa như kết nối internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (Al) 
hay điện toán đám mây (Cloud computing) v.v... của CMCN 4.0 đã hình thành nên một 
nền sản xuất đặc biệt, đó là sản xuất thông minh. 

Sản xuất thông minh (SXTM) hay còn gọi là nhà máy thông minh hoặc hệ thống 
sản xuất tiên tiến đóng vai trò quan trọng thay đổi nền sản xuất với việc ứng dụng những 
công nghệ số hóa nêu trên vào hoạt động sản xuất, tạo nên một hệ thống SXTM hơn, tự 
ra quyết định trong các điều kiện sản xuất phức tạp nhằm tăng chất lượng và năng suất, 
đồng thời tiết kiệm nhân công năng lượng và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, trong quá 
trình áp dụng các công nghệ mới doanh nghiệp có khả năng gặp nhiều rủi ro như các rủi 
ro về công nghệ thông tin. Do vậy, một trong những giải pháp về quản lý rủi ro là Hệ 
thống Quản lý Kinh doanh liên tục (ISO 22301:2018) giúp doanh nghiệp xây dựng kế 
hoạch kinh doanh để đảm bảo hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên tục, không bị 
gián đoạn. 

Trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam - VIETNAM EXPO do 
Chính phủ giao Bộ Công Thương (Cục Xúc tiến thương mại) chủ trì, Công ty Cổ phần 
Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad phối hợp với 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 tổ chức Hội thảo “Sản xuất Thông minh và Giải 
pháp Quản lý rủi ro trong kỷ nguyên 4.0”. 

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

1. Thời gian: từ 08:30 – 12:00 ngày 05/12/2019 
2. Địa điểm: Sảnh chính nhà A2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) 

– Số 799 Nguyễn Văn Linh, P Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM 

3. Phí tham dự: Miễn phí (bao gồm: tài liệu, teabreak) 
4. Đối tượng: đại diện 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 gửi 

Phiếu đăng ký (mẫu đính kèm) về Ban Tổ chức trước ngày 02/12/2019 qua email: 
htqt.smedec2@tcvn.gov.vn và/hoặc hoadaodao123@gmail.com. 

 



 

 
 

 

 

  

 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Anh 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 Phương 

 


