I. Tng quan các s kin Techfest nm 2018
1. Thi gian: 29/11/2018 (Th nm) - 01/12/2018 (Th by).
2. a im: Trung tâm Hi ngh Ariyana Convention Centre –Thành ph à Nng.
3. Ch : Khi nghip sáng to 4.0 – Kt ni toàn cu.
4. n v t chc
- B Khoa hc và Công ngh
- Ban Kinh t Trung ng
- UBND Thành ph à Nng
- oàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh (Trung ng oàn
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III. (Ngày 01) 29/11/2018 (Th nm)

1. Din àn i thoi chính sách v khi nghip

- Thi gian: 14h00 – 17h00 ngày 29/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 500 i biu.
- Chng trình chi tit
Thi gian

Ni dung

13h00 – 13h30

ón tip i biu

13h30 – 13h35
13h35 – 13h50
13h50 – 14h05
14h05 – 14h20

Tuyên b lý do, gii thiu i biu, khách mi
Phát biu khai mc
Phóng s v kt qu xây dng h sinh thái khi nghip i mi sáng to
Phát biu ca Th tng Chính ph
Gii thiu thành phn tham gia ch ta Din àn
Gii thiu ch Din àn và các phiên chuyên ca Din àn
Chuyên 1: Kt qu khi nghip ca thanh niên và khó khn trong khi
nghip i mi sáng to
Phóng s: T án 844 n s th hng ca thanh niên khi nghip
Ni dung i thoi:
Thc trng hiu qu h tr ca các thành phn trong h sinh thái khi nghip i mi
sáng to
Nhng khó khn vng mc ca thanh niên khi nghip i mi sáng to
Vn h tr ban u
Quy trình qun tr

14h20 – 14h30

14h30 – 15h00

Th trng và nh giá

15h00 – 15h35

15h35 – 16h10

16h10 – 16h35

16h35 – 16h55
16h55 – 17h25
17h25 – 17h35

Chuyên 2: Hiu qu ca các chính sách và thit ch h tr khi nghip
Phóng s: Mô hình làm vic chung và ting nói t các Mentor
Ni dung i thoi:
K vng ca startup
Thc trng hiu qu h tr ca các thit ch
Vng mc t c ch
Sáng kin t nhng ngi vn hành khu làm vic chung

Chuyên 3: Ting nói t nhà u t khi nghip
Phóng s: Con ng gp g gia nhà u t và starup
Ni dung i thoi:
Các nhà u t quan tâm n yu t nào khi quyt nh rót vn
Chính sách h tr: H tr trc tip các iu kin cn thit cho startup
Thu cho các khon u t mo him

Chuyên 4: Ch s Khi nghip i mi sáng to
Phóng s: Thông tin ánh giá v các Ch s khi nghip i mi sáng to ti
Vit Nam
Ni dung i thoi:
xut trin khai án ánh giá xp loi ch s khi nghip i mi sáng to các a
phng hàng nm
ánh giá các ch s cho các trung tâm h tr khi nghip
Tho lun chung ca lãnh o các b ngành
Phát biu ch o ca Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc
Tuyên b chung ca din àn i thoi chính sách v khi nghip ln 1

2. L Khai mc

- Thi gian: 20h00 – 21h30 ngày 29/11/2018 - Truyn hình trc tip
- a im: Phòng hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 1000 i biu.
- Chng trình chi tit
Thi gian
Ni dung
20h00 – 20h15 Vn ngh khai mc
20h15 – 20h25 B trng B KH&CN phát biu khai mc

20h25 – 20h35 i din UBND TP. à Nng phát biu gii thiu v hst khi nghip à Nng
Câu chuyn v Startup:
- Vit Nam ra th gii
20h35 – 20h50
- Vit Nam tr v t nc
- Th gii vào Vit Nam
Câu chuyn ca qu u t mo him:
20h50 – 21h05 - u t mo him Vit Nam
- u t mo him th gii
21h05 – 21h15 Th tng Chính ph phát biu ch o
21h15 – 21h17 B trng B KH&CN áp li Th tng

21h17 – 21h27 Khonh khc tiêu biu (key moment)
21h27 – 21h30 MC chào kt, cm n Lãnh o Chính ph và các i biu

3. Hot ng trin lãm và gii thiu sn phm

- Thi gian: Din ra liên tc trong 03 ngày 29/11/2018 – 01/12/2018.
- a im: ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M Khê, Qun Ng Hành
Sn, Thành ph à Nng.

IV. (Ngày 02) 30/11/2018 (Th sáu)

1. Din àn i thoi chính sách cp cao v h sinh thái khi nghip i mi sáng to

- Thi gian: 08h00 – 12h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 350 i biu.

- Chng trình chi tit

Thi gian
08h00 08h20
08h20 08h30
08h30 08h40
08h40 08h50

Ni dung

Thành phn/Din gi

ng ký i biu
Phát biu chào mng

B Trng B KH&CN

Phát biu khai mc

Phó Th tng V c am

Bài tham lun v xu hng phát trin h sinh thái Lãnh o Mng li khi nghip toàn
khi nghip toàn cu – Gi ý liên kt xây dng h cu (GEN)

08h50 09h00
09h00 09h10
09h10 09h20
09h2010h10
10h1010h30
10h3010h40
10h4010h50
10h5011h30

sinh thái khi nghip các nc ASEAN
Bài tham lun v chính sách mi h tr khi
nghip sáng to ti Vit Nam
Bài tham lun v chính sách mi h tr khi
nghip sáng to ti Singapore
Bài tham lun v chính sách mi h tr khi
nghip sáng to ti Thái Lan
Tho lun chính sách quc t

C quan h tr khi nghip sáng to
Vit Nam
Lãnh o C quan H tr doanh
nghip Singapore (Enterprise
Singapore)
Lãnh o c quan trc thuc B
Khoa hc và công ngh Thái
Lan
Ph trách:
Lãnh o GEN

Ngh gia gi
Lãnh o
Bài tham lun v kinh nghim xây dng h sinh Hi ng iu phi mng li Khi nghip thái khi nghip sáng to Tp à Nng
TP à Nng
Bài tham lun v kinh nghim xây dng h sinh
Lãnh o S KH&CN TP HCM
thái khi nghip sáng to Tp HCM
Ph trách:
Tho lun chính sách a phng
Lãnh o Hi ng iu phi mng li Khi
nghip - TP à Nng

11h3011h40

Phát biu kt lun phiên Tho lun

11h4012h00

- D kin các nc ký kt: Vit Nam,
- Ký kt các vn bn phi hp gia i din các nc
Singapore, Thái Lan, Hàn
- Trao quà lu nim cho các din gi, i biu nc
Quc, c.
ngoài
- Chng kin: Ban Ch ta

Trng Ban Kinh t Trung ng

2. Bán kt cuc thi khi nghip sáng to công ngh 4.0

- Thi gian: 08h00 – 12h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 250 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian
07h30 – 08h00
08h00 – 08h05
08h05 – 08h15
08h15 – 10h00
10h00 – 10h30
10h30 – 12h00

Hot ng
ón tip ban giám kho, khách mi và khán gi
Phát biu lý do
Gii thiu thành phn ban giám kho và th l vòng bán kt
Phn d thi ca các i
Gii lao
Phn thi ca các i

- Thành phn ban giám kho
.

3. Chui Hi tho trong s kin Techfest Quc gia

3.1. Hi tho chuyên phát trin doanh nghip khi nghip sáng to trong lnh vc công ngh giáo dc

- Thi gian: 08h00 – 12h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 80 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

08h00 – Gii thiu v làng và báo cáo tng quan v lnh vc
Phm Tun Hip: Giám c m to BK-Holdings
08h30
ca làng
Báo cáo tham lun: C hi cho các startup lnh
08h30 –
vc Công ngh giáo dc khi Vit Nam hi nhp
08h45
Cách mng công nghip 4.0
Ta àm: Vai trò c quan qun lý nhà nc trong
08h45 –
vic phát trin lnh vc Công ngh giáo dc trong
10h00
bi cnh Cách mng công nghip 4.0

Nguyn Trung Dng: Tng giám c BKHoldings
- Nguyn Trung Dng: Tng giám c BKHoldings
- Bùi Tin Dng: Cán b B GD-T
- Startup Transwork

10h00 –
Gii lao
10h30
- Nguyn Trung Dng: Tng giám c BKTa àm: Vai trò và mi quan h ca doanh nghip
10h30 –
Holdings
ln và doanh nghip khi nghip Công ngh giáo
12h00
- Phm Minh Tun: Ch tch Topica
dc
- Startup Viet VR
Ni dung tho lun liên quan n c ch chính sách:
- Chính sách tip nhn nhng sn phm v phn mm, trí tu nhân to và nn tng online giáo dc trc tip Start up
hin nay trong ngành giáo dc ào to dy ngh có c ng h và cho phép trin khai hay không? Có án thí im
và h tr nhng kinh nghim hay không?
- Vic h tr ào to ngun nhân lc cho kinh nghim ng dng 4.0 trong lnh vc giáo dc dy ngh có các h tr gì t
cán b ngành Trung ng hay không?
3.2. Hi tho chuyên phát trin doanh nghip khi nghip sáng to trong lnh vc công ngh tài chính

- Thi gian: 08h00 – 12h00 ngày 30/11/2018.

- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 80 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

08h00 – Gii thiu v làng và báo cáo tng quan v lnh vc i din iAngel
08h20
ca làng

08h20 –
08h40

08h40 –
09h00

09h00 –
09h20
09h20 –
09h40
09h40 –
10h00
10h00 –
10h30
10h30 –
10h50
10h50 –
11h30
11h30 –
12h00

Cách mng công nghip 4.0 m ra c hi phát trin
nh th nào i vi các startups trong lnh vc
fintech: Mt s ví d startup in hình; mt s bài
toán hin ti cn công ngh 4.0/ mô hình mi
startup gii quyt; c hi/ví d gn kt startups vi
các doanh nghip ln trong ngành phát trin...
Vai trò c quan qun lý nhà nc trong vic phát
trin lnh vc fintech trong bi cnh 4.0: Chin lc
phát trin nh th nào; Có nhng nh hng, nhu cu
nh th nào; gn kt vic phát trin startups vi nh
hng phát trin ngành, lnh vc...
Vai trò và mi quan h ca doanh nghip ln và
doanh nghip startup: Là ngi mua
hàng/khách hàng; là nhà u t; là ngi mua
doanh nghip; là ngi h tr/c vn…
Nn tng cho vay ngang hàng (P2P Lending
Platform)
Câu chuyn Fintech Vit Nam: Viettelpay hoc
Zalopay – C hi và chin lc trong bi cnh cách
mng công nghip 4.0

i din CLB Fintech Vit Nam

i din Ngân hàng Nhà nc Vit Nam

i din TP Bank/Vietinbank hoc i din
MBI/ADB
Mr. Kelvin Teo – Founder of
FundingSocieties.com
i din Viettelpay/Zalopay

Gii lao
Kinh nghim Châu Âu trong tng cng phát trin
Mr. Filip Stipancic – Startup Grill
doanh nghip khi nghip MST lnh vc Fintech
Ta àm: Công ngh tài chính – Tin ra th gii
Ms. Dng – Phó ch tch Fintech Vit Nam
(Fintech – Go global)
Trao i, tho lun cùng các din gi

xut:
- Khách Mi Lãnh o NHNN:
+ Ông Nguyn Kim Anh, Phó Thng c;
+ Ông Nghiêm Thanh Sn Phó v trng v Thanh toán NHNN (Din gi tham lun ti HT);
+ i din L Vin chin lc NHNN (Din gi tham lun ti Hi tho)
- Khách Mi L B TTTT:

+ Ông Phan Tâm - Th trng B Thông tin và Truyn thông
+ i din L V KH&CN - Ông Lê Xuân Công, V trng
+ i din L Cc CNTT (V trng) (Din gi tham lun ti Hi tho)
Ni dung tho lun liên quan n c ch chính sách:
+ Vai trò ca Nhà nc trong vic phát trin Fintech Vit Nam?
+ Chin lc phát trin Fintech ti Vit Nam?
+ nh hng chính sách liên quan n Fintech trong thi gian ti?
+ C ch qun lý th nghim Fintech?
+ Có c ch chính sách nào h tr cho Khi nghip?
3.3. Hi tho chuyên phát trin doanh nghip khi nghip sáng to trong lnh vc công ngh y t

- Thi gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

Hi tho: Tim nng phát trin và thách thc i vi các
startup lnh vc Công ngh y t ti Vit Nam
- Ch 01: C hi và tim nng khi nghip i mi sáng
to trong ý t (th trng, sn phm, gi vn, mô hình - Ông Nguyn Tun Anh – CEO & Founder
ng dng, mô hình kinh doanh)
Ecomedic Moderator
- Ch 02: Chia s v Ecomedic (sn phm, dch v, - Bà T Th Vân Anh – CEO Isorasoft
13h00 –
tim nng phát trin…); chia s v các khó khn,
- Mrs. Sandrine Ergon – Vivosim
13h45
thách thc i vi các startup lnh vc Công ngh y t - Mrs. Trn Th Hoài Vn – Chairman ELIVISA
ti Vit Nam
- Mr. Lê Quc Hoàng – CEO HomiCare
- Ch 03: C hi và khó khn, thách thc khi trin
khai HIS cho vin E; thuyt trình v tim nng và
thách thc i vi các startup lnh vc Công ngh y t
ti nc ngoài
- Ông Nguyn Trng Hun – CEO five9 Vit
Nam
- Bác s Tô Quang nh
13h45 – Hi tho: Mô hình phòng mch bác s trong xu
- Bác s Lê Huy Hòa
15h00
hng ca nn công nghip 4.0
- PGS. TS – Thy thuc u tú Doãn Ngc Hi –
Vin trng Vin sc khe Ngh nghip và Môi trng
15h00 –
Gii lao
15h30
15h30 – Hi tho: Xây dng mt h sinh thái y t hoàn
16h50
chnh/Xu hng chm sóc sc khe trong tng lai

- Bà Nguyn Th Hng Liên – Phó giám c Sao
Thái Dng

- Ông Dave Bùi – CEO Vicare
- Ông Trn Vnh – CEO Onelink
- Bà Mai Th Thanh Vân – CEO The
Medcare
16h50 –
Hi áp và kt ni
17h00
xut: i din B Y t, ...
3.4. Hi tho chuyên phát trin doanh nghip khi nghip sáng to trong lnh vc nông nghip
- Thi gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

13h00 – Phn thuyt trình (pitching) ca các startup
13h30
trong Làng Nông Nghip
Nông nghip thông minh 4.0 – C hi và thách
13h45 –
- Mr. Phm S – Phó ch tch tnh à Lt
thc ca các doanh nghip khi nghip Nông
15h00
- Chuyên gia mi thông qua i s quán Israel
nghip 4.0
15h00 –
Gii lao
15h30
- Mr. John Cheng – Innovate 360
15h30 – Kinh nghim thành công và tht bi ca doanh
- Mr. Augus Keck – AgUnity
16h15
nghip khi nghip Nông nghip 4.0
16h15 –
Phiên tho lun
17h00
xut: i din B Nông nghip và Phát trin nông thôn, ...
3.5. Hi tho chuyên phát trin doanh nghip khi nghip sáng to trong lnh vc du lch

- Thi gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

13h00 – Gii thiu v làng công ngh du lch và báo cáo
13h30
tng quan v lnh vc ca làng công ngh du lch

Ông Lý ình Quân – Songhan incubator

Báo cáo v nhng c hi và nh hng phát trin ca Mr. Dominic Mellor – Economist Asian
13h30 –
Startup công ngh du lch Vit Nam trên th trng Development Bank
13h50
quc t
- Ông Lê c Lâm – Tng giám c Vntrip.vn
Báo cáo v t duy công ngh 4.0 cho khi nghip - i din lãnh o tng cc du lch
13h50 –
du lch sáng to và vai trò kt ni, h tr mnh m ca - Retno Dewati – Sea regional manager
14h10
doanh nghip cho th trng và u t
- Giáo s Sean Watt – Dong A University
14h10 – Ta àm: H sinh thái khi nghip du lch thông
15h00
minh và vai trò ca nhà nc trong bi cnh 4.0
15h00 –
Gii lao
15h30
Ta àm: Nhng mô hình kinh doanh du lch
15h30 –
sáng to có sc cnh tranh và hi nhp ca Vit
16h15
Nam

- Lãnh o tp oàn Thiên Minh
- i din Vntrip
- Ezcloud
- Liberzy.vn
- Golden Gate
- i din Viettravel

- i din Sungroup
Ta àm: Các c hi và thách thc v u t và a dng - VietNam Travel Mart
16h15 –
hóa sn phm du lch cho các tp oàn, doanh
- Ông Trn Nht Khanh – Giám c u t Công
17h00
nghip
ngh Vinacapital

Ni dung tho lun liên quan n c ch chính sách

- Các hình thc du lch thông minh: Mng t hàng, vé máy bay, bán sn phm du lch trc tuyn thì có chính
sách gì to th trng thun li cho khi nghip trong nc phát trin có chng trình h tr gì không?
- Chính sách trin khai cho các bn tr trong lnh vc du lch là gì (ví d nh grab ca B GTVT, thì lnh vc du
lch là l hành)?
3.6. Hi tho chuyên v phát trin doanh nghip khi nghip sáng to công ngh 4.0

- Thi gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

13h00 –
Khai mc hi tho
13h30
13h30 – - Tham lun chia s kinh nghim ng dng/phát
Mitchell Phm – Ch tch ca NZ Tech và
14h00
trin Blockchain t quc t: Các startup khi nghip FintechNZ

vi Blockchain nh th nào; Chin lc phát trin
kinh doanh cho các startup v Blockchain.
- Tham lun v ng dng sáng to trí tu nhân to
14h00 –
Hi áp và kt ni
15h00
15h00 –
Gii lao
15h30
- Tho lun: Nhng im cht mà các Startup NÁ
hay gp phi
- Tho lun: Các Startup, doanh nghip nh và
15h30 – va tn dng c hi trong Cách mng công nghip
16h00
4.0 nh th nào; Liu có quá mun chen chân
vào th trng và tham vng tr thành mt tên tui
ln, có ch ng trên th trng
- Tho lun: Tng lai ca tin t
Hi tho: Công ngh 4.0 ã làm thay i các ngành
sn xut kinh doanh nh th nào
Hi tho: Xây dng chính sách và khung pháp
lý cho Blockchain nh th nào
Ting nói ph n trong Cách mng công nghip
4.0
Hi tho ch công ngh thc t o/tng tác thc t o

Leigh Flounders – Head of Digital
Transformation of Emirates NBD

Greg Kusnhir – ng sáng lp Tatau.io
Ralf Wandmacher – Giáo s ca trng accadis
Hochschule Bad Homburg

Greg Kusnhir – ng sáng lp Tatau.io
Mitchell Phm – Ch tch ca NZ Tech và
FintechNZ

xut:
- Khách mi L B TTTT nh trên;
- L V Công ngh Cao - ào Ngc Chin Phó V trng (Din gi tham lun ti HT)
Ni dung tho lun liên quan n c ch chính sách (v blockchain):
- ã và s có chng trình h tr nào? Tình hình nhân lc? Tình hình u t, ngun lc tài chính?
- ng dng vào án Chính ph in t?
3.7. Hi tho chuyên v phát trin doanh nghip khi nghip sáng to Tác ng xã hi

- Thi gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

13h00 – Khai mc và tóm tt bi cnh khi nghip tác ng xã Caitlin Wiesen – Country Director UNDP
13h45
hi
Viet Nam
13h45 – Ch : Th nghim công ngh trong khi nghip tác Director, Social Innovation Platform,
14h05
ng xã hi
Thailand

14h05 – Phiên tho lun: Khi nghip tác ng xã hi trong bi
UNDP
15h00
cnh Cách mng công nghip 4.0
15h00 –
Gii lao
15h30
Phiên tho lun: Buy Impact
- Doanh nghip ln óng vai trò là khách hàng.
Jan Zellman, Richard Heizenberg –
15h30 – - C quan qun lý nhà nc trung ng, a phng t
Panelist CSIE
16h30
hàng (tho lun v c ch mua sm công, kh nng t
hàng các doanh nghip khi nghip tác ng xã
hi).
16h30 –
Hi áp và kt ni
17h00
Ni dung tho lun liên quan n c ch chính sách:
- Các doanh nghip khi nghip c bit vùng sâu, vùng xa vùng cao có bin pháp sáng to gii quyt nhng vn
thách thc a phng bin c sn a phng thành giá tr gia tng to mô hình mi, to giá tr doanh thu cp a phng.
- Bin i khí hu, giao thông tc ng, chm sóc sc khe, o c xã hi thì nhng doanh nghip khi nghip có c
chính sách h tr gì t phía các c quan Chính ph, chính sách gì khuyn khích h?
- Hng n vic mua các sn phm ca Start up không?
3.8. Hi tho chuyên v u t mo him

- Thi gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 250 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung
13h00 – Phiên tho lun kinh nghim gi vn trong giai on
13h40
u phát trin ca doanh nghip khi nghip sáng to
13h40 –
14h20
14h20 –
15h00
15h00 –
15h30
15h30 –
16h10
16h10 –
17h00

Phiên tho lun kinh nghim gi vn trong vòng A
ca doanh nghip khi nghip sáng to
Phiên tho lun kinh nghim gi vn trong giai on t
vòng B tr i ca doanh nghip khi nghip sáng to
Gii lao
Phiên tho lun kinh nghim gi vn trong giai on
thoái vn ca doanh nghip khi nghip sáng to
Chia s kinh nghim gia các nhà u t thiên thn

3.9. Hi tho chuyên v phát trin cng ng khi nghip sáng to

- Thi gian: 13h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.

Din gi

- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

13h00 –
Kinh nghim tht bi thông minh
15h00

- Shark Nguyn Ngc Thy: Bài hc u t Apax
Holdings
- Nhà sáng lp Nguyn An Lành (BonPas
Bakery & Coffee)
- C vn Nguyn Hu Thái Hòa

15h00 –
15h30
15h30 –
15h50
15h50 –
16h10

Phm Duy Hiu – Ch tch VMI

Gii lao
Báo cáo kt qu hot ng ca VMI

Gii thiu tài liu: Hng dn Xây dng Chng trình c
vn khi nghip và bi dng nng lc c vn khi nghip
Ta àm: Xây dng h sinh thái hi nhp
+ Xây dng h sinh thái khi nghip MST
16h10 –
+ Vai trò ca trng i hc, vin nghiên cu và các
17h00
trung tâm h tr khi nghip
+ Tm quan trng ca c vn khi nghip

Nguyn Tin Trung
- Nguyn Trung Dng
- Phm Duy Hiu
- Mike Ducker
- Jakob Modele
- Hub Langstaff

4. Phiên kt ni u t và phát trin kt ni u t cho khi nghip sáng to

- Thi gian: 08h00 – 17h00 ngày 30/11/2018.
- a im: Ti hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M Khê,
Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 250 lt kt ni.
- Chng trình chi tit

5. Kt ni vi h sinh thái khi nghip sáng to quc t

- Thi gian: 13h00 – 17h30 ngày 30/11/2018.
- a im: Ti hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M Khê,
Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 500 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung

Din gi

13h00 – Gii thiu v h sinh thái khi nghip Vit Nam và các
13h15
chính sách h tr ca Chính ph
13h00 – oàn i biu ca các quc gia s gii thiu h sinh thái và
15h00
thành phn h sinh thái ca quc gia mình

i din Hc vin khoa hc công ngh và i mi
sáng to
Ông Lê Toàn Thng – Phó giám c trung
tâm TSC
Gm 07 quc gia: Singapore, Thái Lan,
Australia, Hàn Quc, Nht Bn, New
Zealand, c)

15h00 –
Gii lao
15h30
Richard T Carlin
15h30 – Tho lun v Chin lc phát trin nng lng sch Vit Nam
Dr Cung Vu
16h15
(d kin)
Richard E Rocheleau
16h15 –
Bà Nguyn Phi Vân – Ch tch hi ng c vn
Ra mt Sáng kin nn tng i mi sáng to m
16h45
Saigon Innovation Hub
16h45 –
Osam, Wework, Deloitte, Duanne
Ra mt Services Hub
17h15
Morris, Phujson
17h15 – Ra mt Mng li nhà u t thiên thn ông Nam Á – chi
James Tan – Chariman of Bansea
17h30
nhánh Vit Nam

IV. (Ngày 03) 01/12/2018 (Th by)

l. Hi tho chuyên v kinh nghim xây dng c s m to/t chc thúc y kinh doanh, phát trin các mng li hun luyn
viên, c vn khi nghip sáng to

- Thi gian: 08h00 – 09h15 ngày 01/12/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit

2. Hi tho chuyên v ph n khi nghip

- Thi gian: 08h00 – 09h15 ngày 01/12/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit

xut: i din Trung ng Hi Liên hip ph n Vit Nam, ...

3. Hi tho kt ni startup và tp oàn (Open innovation workshop)

- Thi gian: 08h00 – 09h30 ngày 01/12/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 60 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung
08h00 –
08h30
08h30 –
09h00
09h00 –
09h30

Din gi

Gii thiu v khái nim “Sáng to m” (Open
innovation). Ti sao li cn sáng to m
Các ví d v ng dng sáng to m
Gii thiu các tp oàn ln s tham gia Sáng kin sáng
to m

4. Hi tho v thông tin s hu công nghip phc v cng ng khi nghip sáng to

- Thi gian: 08h00 – 11h30 ngày 01/12/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 2, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 80 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian Ni dung
08h00 –
08h40
08h40 –
09h00
09h00 –
09h20
09h20 –
09h50
09h50 –
10h15

Din gi

ng ký i biu và khai mc
Ch 01: Thông tin S hu công nghip vi cng ng khi
i din Vin Khoa hc s hu trí tu
nghip sáng to
Ch 02: C s d liu thông tin S hu công nghip và
i din Vin Khoa hc s hu trí tu
công c khai thác phc v cng ng khi nghip sáng to i din MITEC
Gii lao

Ch 03: Hng dn khai thác C s d liu S hu công
i din Vin Khoa hc s hu trí tu
nghip và s dng dch v v S hu công nghip
i din MITEC
Tho lun v các ni dung ã trình bày; Tri nghim truy
10h15 –
cp, s dng công c khai thác C s d liu và các chc Lãnh o B
11h15
nng cung cp dch v v S hu công nghip
11h15 –
B mc
Lãnh o B
11h30

5. Chung kt cuc thi khi nghip sáng to công ngh 4.0

- Thi gian: 09h15 – 11h30 ngày 01/12/2018.
- a im: Phòng hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M
Khê, Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 250 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian
08h30 – 09h15
09h15 – 09h20
09h20 – 09h30
09h30 – 11h30

Hot ng
ón tip ban giám kho, khách mi và khán gi
Phát biu lý do
Gii thiu thành phn ban giám kho và th l vòng chung kt
Phn d thi ca các i

- Thành phn ban giám kho

6. L B mc

- Thi gian: 09h15 – 12h00 ngày 01/12/2018.
- a im: Hi trng tng 1, ARIYANA CONVENTION CENTRE - S 107 Võ Nguyên Giáp, Phng M Khê,
Qun Ng Hành Sn, Thành ph à Nng.
- Quy mô: D kin 500 ngi.
- Chng trình chi tit
Thi gian
11h30 – 11h45
11h45 – 11h50
11h50 – 12h00

Hot ng
Trao gii Chung kt cuc thi khi nghip sáng to công ngh 4.0
Video tng kt các hot ng din ra trong 03 ngày ca Techfest 2018
B trng B KH&CN phát biu b mc

