
HỘI THẢO - SEMINAR

Chuyên đề- Workshop

Chuyển đổi số nhằm nâng cao
hiệu quả sản xuất kinh doanh
cho doanh nghiệp may Việt
Nam.
Digital transformation to
increase efficiency for Vietnam
textile and garment enterprises  

 

Chủ điểm - Topics Thời gian
Date - Time 

Chủ trì / Hosted by :
VINATEX – TẬP ĐOÀN DỆT
MAY VIỆT NAM 

Topic 1:     10h30-10h50
Ứng dụng BSC-KPIs vào quản trị doanh nghiệp may theo mục tiêu
chiến lược (TS. Nguyễn Văn Đức)
Apply BSC-KPIs for garment business administration according to the
strategic objectives (Ph.D Nguyen Van Duc)

Topic 2:     10h50-11h10
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuẩn bị sản xuất cho nhà máy may
(TS. Nguyễn Thị Hường).
Apply artificial intelligence (AI) for pre-production in garment
factories (Ph.D Nguyen Thi Huong)

Topic 3:      11h10-11h30
Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng dây chuyền may bằng công cụ
thống kê (Ths. Ngô Thị Thanh Mai).
Enhance the efficiency of sewing line quality management by statistical
tools (MSc Ngo Thi Thanh Mai)

Hỏi đáp/ QA : 11h30-11h45

23/11/2022  

10h30-11h45 

HANOITEX  - HANOIFABRIC 2022
Địa điểm:  Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô - Hội Trường Nhỏ, Tầng 2

                                Cultural Palace - Small Conference Room,  2nd Floor 

Giải pháp toàn diện, tăng tốc
chuyển đổi số.
Comprehensive solution,
accelerating digital
transformation. 

Chủ trì / Hosted by :
VITAS – HIỆP HỘI DỆT MAY
VIỆT NAM 

Topic1:     13h30-14h15
Chuyển đổi số giữ ổn định và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Digital transformation keeping stable and improving the quality of
human resources.

Topic 2:    14h20-15h05
Làm thế nào để nâng cao năng suất và hiệu suất làm việc bằng công cụ
phần mềm.
How to Improve Productivity and Performance with Software Tools. 

Topic 3:     15h10-15h55
Ứng dụng phần mềm quản lý kho và tài sản trong việc khai thác tối ưu
nguồn lực doanh nghiệp
Application of warehouse and asset management software in optimal
exploitation of enterprise resources

Hỏi đáp/ QA:     15h55-16h30

23/11/2022  

13h30-16h00 

 Ứng phó hiệu quả với các biện pháp phòng vệ thương mại - Kinh nghiệm và
thực tiễn đối với ngành Dệt May.
Effectively respond to trade remedies: Experience and Practice for Textile
and Garment Industry

24/11/2022 

 9h30- 11h00
Chủ trì / Hosted by :  AGTEK –  HỘI DỆT MAY THÊU ĐAN TP. HCM 
                                     CỤC PHÒNG VỆ TM - BỘ CÔNG THƯƠNG

Thời trang Việt trong xu thế hội
nhập và phát triển .
 Vietnamese fashion in the
trend of integration and
development.

Chủ trì / Hosted by :  AGTEK – 
 HỘI DỆT MAY THÊU ĐAN
TP. HCM 

Topic 1:   13:55 – 14: 15 
Vai trò của chất liệu truyền thống trong thiết kế thời trang hiện đại
The role of traditional materials in modern fashion design
 TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc ; NTK Trần Thanh Mẫn

Topic 2:    14:15 -14:50 
Đào tạo Mỹ thuật ứng dụng trong bối cảnh hội nhập  
Training in applied arts in the context of integration
PGS.TS Nguyễn Thị Phương Thảo; Ths. Nguyễn Trí Dũng

Topic 3:    14:50 – 15:15 
Ứng dụng phương pháp thiết kế 3D trong đào tạo Thiết kế thời trang – Xu
thế hướng tới phát huy giá trị văn hóa truyền thống qua thiết kế thời trang
đương đại
Application of 3D design method in training fashion design – Trend
towards promoting traditional cultural values through contemporary
fashion design
 ThS.NCS. Lưu Ngọc Lan, NTK Nguyễn Thảo

Tọa đàm giữa Diễn giả & đại biểu tham dự:  15:15 – 15:45 

24/11/2022 

13h30- 16h00

BỘ CÔNG THƯƠNG
MINISTRY OF

INDUSTRY & TRADE OF
VIETNAM 


