CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
CHUYỂN ĐỔI SỐ - PHƯƠNG THỨC CẤP THIẾT ĐỂ TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ
SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG GIAI ĐOẠN COVID-19
- Thời gian: từ 13:30 đến 16:30 ngày 21 tháng 12 năm 2021 (Thứ Ba).
- Hình thức: trực tuyến qua nền tảng zoom.
- Đối tượng tham dự: 120-150 doanh nghiệp tại Tp. HCM và các tỉnh lân cận.
Thời gian

Nội dung

Thực hiện

13:00-13:30

Chào đón đại biểu

VCCI-HCM

13:30-13:35

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo VCCI
Lãnh đạo FSI

13:35-13:45

Chiếu video clip tổng quan về Chuyển đổi Số (CĐS)

FSI

13:45-14:15

14:15-14:45

13:45-14:30

Bài trình bày: “Cảm nhận về thực trạng chuyển đổi số
của DN VN"
Hỏi – Đáp
Bài trình bày:
+ Chuyển đổi Số DN bắt đầu từ đâu và làm gì
+ Những sai lầm căn bản của DN trong CĐS
+ Minh hoạ một số nền tảng CĐS mang lại hiệu năng
cho DN và một số điển hình CĐS thành công của thế
giới và VN và những thành tựu đạt được
Hỏi – Đáp
Bài trình bày:
+ Làm thế nào để các DN CĐS thành công?
+ FSI có những giải pháp tổng thể gì để hỗ trợ DN CĐS
thành công, tăng cường hiệu suất kinh doanh (giải pháp
bên trong và bên ngoài).
 Demo các giải pháp CĐS

Ông Nguyễn Hữu Nam,
PGĐ VCCI-HCM

Ông Phí Anh Tuấn, PCT Hội tin
học Tp. HCM (HCA), Trưởng
nhóm Chuyên gia CĐS DN Trung tâm DX Center, Đồng sáng
lập Cộng đồng CIO VN

Ông Lê Lạc Lâm, Giám đốc
Khách hàng Doanh nghiệp –
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương
mại và Phát triển Công nghệ FSI

Hỏi – Đáp
Phiên thảo luận toàn thể: những thách thức và cơ hội
trong CĐS đối với DN VN nhằm duy trì ổn định và tăng
cường hiệu suất kinh doanh trong giai đoạn Covid-19:
 Những đề xuất về chính sách và ưu đãi cho DN
trong CĐS
 Các mô hình CĐS phù hợp với DNNVV VN
 Cơ chế hợp tác giữa các bên, thời gian và lộ trình
thực hiện

Các chuyên gia của HCA, FSI,
VCCI và toàn thể đại biểu

15:30-16:15

Đăng ký và tư vấn trực tiếp các giải pháp theo yêu cầu
của doanh nghiệp

Cổ phần Đầu tư Thương mại và
Phát triển Công nghệ FSI

16:15-16:30

Tổng kết và đánh giá

Lãnh đạo FSI/ VCCI

14:30-15:30

