Village

Date

Timeline
13h00-13h10

Room

Contents
Khai mạc hội thảo, giới
thiệu về Làng I4.0

Speakers
Nguyễn Thy Nga –
Đại diện V-startup
Mr. Jaewon Peter
Chun – Cựu cố vấn
cao
cấp Tổng thống Hàn
Quốc về Smart City
–
Founder XnTree
Asia

13h10 -13h17

I 4.0
Village

Phát biểu chào mừng lễ
khai mạc Làng công nghệ
4.0

Mr. Vũ Trường Ca –
Viện trưởng Viện
nghiên cứu
Blockchain miền
Nam
Mr.Mitchell Pham –
Chủ tịch Hiệp hội
NZTech &;
FintechNZ
Ong Đàm Bạch
Dương - Vụ trưởng
Vụ Công nghệ cao,
Bộ KH&CN
Mr.Yaakov
Netanyahu – Chủ
tịch hội đồng
thành phố Harish,
chính phủ Israel

Chiều
30/11/20
18

Chủ đề 1: Mạng lưới
Chính phủ điện tử các
quốc gia và cơ hội kết
nối Việt Nam với thế
giới

13h20 – 14h05

Tham luận: Liệu chính
phủ điện tử có tạo nên
cuộc cách mạng mới ở
Đông Nam Á?

Mr. Vũ Trường Ca Viện trưởng viện
nghiên cứu
Blockchain miền
Nam

Tham luận: Chính phủ số
- Những đổi mới sáng tạo
từ New Zealand

Dr.Emmet
McElhatton Trưởng dự án G2G
thuộc chính phủ
New Zealand

Tham luận: Chính phủ
điện tử xây dựng thành
phố thông mình và con
người thông minh

Yaakov Netanyahu Chủ tịch hội đồng
thành phố Harish,
chính phủ Israel

Tọa đàm: Chuyên gia từ
chính phủ các quốc gia
chia sẻ về hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo nước họ và thảo luận
về vai trò và lợi ích mà
ích phủ điện tử mang lại
cho hệ sinh thái.

Chuyên gia từ các
nước New Zealand,
Dubai, Ấn Độ, Đức,
Hàn Quốc,
Singapore,…

Chủ đề 2: Việt Nam –
Thị trường mới cho đầu
tư khởi nghiệp sáng tạo
toàn cầu

14h05 – 14h55

Tham luận: Mô hình
startup sáng tạo trong kỉ
nguyên 4.0 và ứng dụng ở
Việt Nam

Tham luận: Smart
University thay đổi nhận
thức của sinh viên với
khởi nghiệp. Định hướng
phát triển mô hình Smart
University ở ViệtNam.

Ông Jaewon Peter
Chun – Cựu cố vấn
cao cấp về smart
city của Tổng thống
Hàn Quốc –
Founder XnTree
Asia
Giáo sư Trần Thọ
Đạt – Thành viên tổ
tư vấn kinh tế của
Thủ tướng Chính
phủ - Hiệu trưởng
trường ĐH Kinh Tế
Quốc Dân

Tham luận: Cốt lõi của
cách mang 4.0 tại Việt
Nam - Vấn đề phát triển
nguồn nhân lực phù hợp

Tham luận: Đầu tư công
nghệ cao trong startup và
hàng tỉ giá trị gia tăng

Mr.Leigh
FLounders - LINA
Network
Advisor - Head of
Digital
Transformation of
Emirates NBD từ
Dubai

Q&A: Thắc mắc của các
startup nổi bật dành cho
diễn giả

14h40 – 14h55

Giải lao & Kết nối/Tea break & Networking

Chủ đề 3: Bùng nổ
Blockchain – Liệu Việt
Nam có bắt kịp xu
hướng trên thế giới

Tham luận: Góc nhìn toàn
cảnh Blockchain trên
khắp thế giới, những ứng
dụng và lợi ích đã đạt
được
14h55 –15h35

Tham luận: Blockchain và
lợi ích ở thực tế: Chuỗi
giá trị tiếp nối giá trị, khổi
ứng dụng liên kết mạnh
mẽ toàn lĩnh vực

Tạo đàm: Quản trị và thực
trạng chảy máu chất xám
trong Blockchain

Mr.Mitchell Pham Chủ tịch Hiệp hội
NZTech
&FintechNZ
Anh Huỳnh Nhật
Duật - Giám đốc
chuỗi Supply Chain
của 3 tập đoàn Thái
Lan
- Anh Nguyễn Đăng
Triều Thiên - CEO
LINA Network
- Đại diện Bộ Tư
pháp
- Ông Đàm Bạch
Dương - Vụ trưởng
vụ Công nghệ cao,
Bộ KH&CN

- Mr.Sabherwal
Manjul – Founder
Axtrics
- Chuyên gia từ các
nước New Zealand,
Israel, Thái Lan,…

15h35 – 15h45

Q&A: Câu hỏi dành cho
các diễn giả

