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Contents
Khai mạc Hội thảo
Video: Công nghệ 4.0 đã
thay đổi nền y tế trên thế
giới như thế nào?

Speakers
MC
MC

13:30 - 13:45

Góc nhìn của chuyên gia
nước ngoài về việc áp dụng
Công nghệ 4.0 vào Y tế ở
Việt Nam

Mrs. Sandrine Co-founder and
CEO of InnYTe Health Tech Hub

13:45 - 14:00

Hiện trạng, thách thức và
tiềm năng về việc áp dụng
công nghệ 4.0 vào y tế tại
VN

PGS. TS Doãn
Ngọc Hải - Viện
trưởng Viện Sức
khỏe nghề nghiệp
và môi trường

14:00 - 14:15

Nhà đầu tư nước ngoài
mong muốn gì khi đầu tư
trong lĩnh vực công nghệ y
tế tại Việt Nam?

Chiều
30/11/2018

14:15 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:15

Mr. GheeHoe
CHENG - Investor
from Perspectiv
Ventures
Chủ trì: MC, Anh
Nguyễn Tuấn
Anh, Công ty Giải
pháp Y tế thông
minh Ecomedic
Thảo luận giữa diễn giả và
TS. Trịnh Thanh
khách mời
Hùng – Phó Vụ
trưởng Vụ Khoa
học và Công nghệ
các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa
học và Công nghệ.
Giải lao & Kết nối/Tea break & Networking
Thảo luận về các vấn đề
1. Anh Nguyễn
Doanh nghiệp gặp phải khi
Tuấn Anh
khởi nghiệp trong lĩnh vực
Công nghệ Y tế:
- Đại diện startup Việt Nam 2. TS. Nguyễn
Minh Hưng – Vụ
chia sẻ về việc áp dụng
Khoa học và Công
Công nghệ 4.0 trong sản
nghệ các ngành
phẩm y tế của mình
kinh tế - kỹ thuật,
- Đại diện startup nước
Bộ Khoa học và
ngoài chia sẻ về những khó
khăn khi phát triển sản phẩm Công nghệ
có yếu tố công nghệ trong

lĩnh vực y tế và chăm sóc
sức khỏe
- Đại diện nhà đầu tư nước
ngoài chia sẻ kinh nghiệm
của mình khi tham gia đầu
tư trong lĩnh vực y tế, đưa ra
lời khuyên/kinh nghiệm cho
startup làm thế nào để gọi
vốn thành công trong bối
cảnh 4.0

3. Chị Mai Thanh
Yên - Giám đốc
phòng khám
Medcare

4. Chị Trần Hoài
Văn - GD
Worlldlinks

5. Mr. G.H Cheng
- Investor from
PERSPECTIV
VENTURES

6. Bà Sandrine Cofounder and CEO
of InnYTe Health Tech Hub
7. Đại diện 2
Startup Việt Nam
và nước ngoài:Ông Nguyễn
Trung Dũng Trưởng dự án
Techguy
8. Ông Lew Hon
Kean - Giám đốc
chiến lược công ty
Genecare Sdn Bhd

16:15 - 16:30

Tiêu chí của Bộ Y tế đánh
giá một sản phẩm công nghệ
để đưa vào ứng dụng trong
lĩnh vực Y tế và chính sách
hỗ trợ của nhà nước cho các
startup

16:30 - 16:50

Hỏi đáp giữa startup, người
tham dự và diễn giả: Ở VN,
nếu làm 4.0 thì nên làm gì,
làm như thế nào?

16:50 - 17:00

Kết luận và bế mạc Hội thảo

PGS. TS Trần Thị
Oanh - Phó cục
trưởng Cục KHCN
và Đào tạo Bộ Y
tế

TS. Trịnh Thanh
Hùng – Phó Vụ
trưởng Vụ Khoa
học và Công nghệ
các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ
KH&CN

