Bảng 1: Số lượng các doanh nghiệp tham gia chương trình
Năm

2018

2019

2020

2021
(dự kiến)

Nhà mua
hàng
(Buyer)

15

25

14

16

Nhà cung
cấp
(Supplier)

60

70

60

100

Cuộc kết
nối

244

300

250

HỘI NGHỊ NGÀY 24-25/11/2021 – Trực tiếp tại 272 Võ Thị Sáu và Trực tuyến
Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 24 tháng 11 năm 2021
8:30 – 9:00

Lễ khai mạc hội nghị

9:00 – 17:00

Tổ chức kết nối cung cầu trực tiếp và trực tuyến (B2B) giữa các doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp
sản xuất công nghiệp đầu cuối có nhu cầu hợp tác và tìm kiếm các nguồn cung
ứng linh kiện, chi tiết phục vụ sản xuất.
(xem layout thiết kế khu vực kết nối)

8:00 – 17:00

Trưng bày quảng bá năng lực sản xuất công nghiệp hỗ trợ và giao lưu mạng lưới
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam.

Tại Trung tâm
Hội nghị 272
Võ Thị Sáu,
Q.3, TP.HCM

Trưng bày chi tiết, linh kiện các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất công
nghiệp đầu cuối cần tìm kiếm nhà cung cấp trong nước.
Ngày 25 tháng 11 năm 2021

8:00 – 17:00

8:00 – 12:00

Tổ chức kết nối cung cầu trực tuyến (B2B) giữa các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và các nhà mua hàng .
(xem layout thiết kế khu vực kết nối)

Tổ chức đoàn giao lưu và trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất tại nhà máy
của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã áp dụng chuyển đổi số và tham gia vào
chuỗi cung ứng toàn cầu. (theo tình hình kiểm soát dịch bệnh của TPHCM)

Trực tuyến

Tại nhà máy
của doanh
nghiệp
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2.1/ Lễ khai mạc Hội nghị (8h30.am ngày 24/11/2021)

2.1/ Lễ khai mạc Hội nghị (8h30.am ngày 24/11/2021)
CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI MẠC (trực tiếp & trực tuyến)
Thời gian
08:30 – 08:35

08:35 – 08:40

08:40 – 08:45

08:40 – 08:45

08:45 – 08:50

08:55 – 09:00

09:00

Nội dung
Giới thiệu đại biểu
(trực tiếp tại Hội trường 272 Võ Thị Sáu và trực tuyến trên mạng xã hội)
Phát biểu chào mừng
(Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố)
Phát biểu khai mạc
(Lãnh đạo Sở Công Thương)
Phát biểu chào mừng của dự án USAID / LINKSME
(Lãnh đạo USAID/LINK SME)
Nghi thức khai mạc
(Danh sách cắt băng đính kèm)
Tham quan khu vực trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp
Chụp ảnh lưu niệm đại biểu
Kết thúc chương trình Lễ khai mạc

2.2/ Tổ chức kết nối cung cầu trực tiếp (B2B) giữa các doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và các doanh nghiệp
FDI, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối.
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DANH SÁCH BUYER THAM GIA NĂM 2021 (dự kiến – cập nhật 18/10/2021)
STT

Tên công ty

Địa chỉ

Ngành nghề

KÉT NỐI TRỰC TIẾP
1

Công ty TNHH Fujikura Fiber Optics Việt Nam

Số 9 Số 6, KCN Việt Nam-Singapore (VSIP1, Thuận An, Bình
Dương

2

Công ty TNHH Yoshimoto Việt Nam

7(C2) Đường Số 7, KDC Tấn Trường , Phường Phú Thuận , Quận
Cơ khí chính xác
7 ,Tp. Hồ Chí Minh

3

Công ty TNHH BOSCH Việt Nam

33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1 Deutsches Haus / 14th
floor, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện điện tử

4

Công Ty TNHH Rawlplug Việt Nam

Nhà xưởng Lô A_18_CN, KCN Bàu Bàng, Thị Trấn Lai Uyên,
Bến Cát, Bình Dương

Cơ khí chính xác

5

Công Ty TNHH Nextern Việt Nam

Khu Công Nghiệp Mỹ Phước 3, Phường Thới Hòa, Bến Cát, Bình
Thiết bị y tế
Dương

6

Công ty TNHH Techtronic Tools Việt Nam (TTI) Số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1

7

Công ty TNHH Samsung Electronic

Khu công nghệ cao TP.HCM

Linh kiện điện tử

Thiết bị cầm tay
Thiết bị điện, điện tử

KÉT NỐI TRỰC TUYẾN
1

Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam

2

Công ty TNHH General Electric Vietnam

3

Công ty TNHH Canon Việt Nam

4

Công ty TNHH Toyota Việt Nam

5

Công tyTNHH Ford Việt Nam

Khu Công Nghiệp Thăng Long, Lô J1 J2, Cầu Thăng Long, Võng
La, Đông Anh, Hà Nội
số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
Lô A1 - KCN Thăng Long - Đông Anh - TP. Hà Nội
Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt
Nam
QL5, Tứ Minh, Cẩm Giàng, Hải Dương

6

Công ty TNHH DENSO Việt Nam

Lô E-1, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội

Linh kiện ô tô

7
8
9

Công ty TNHH Mabuchi Morto Đà Nẵng
Công ty TNHH Mabuchi Morto BIEN HOA
Công ty TNHH Einhell Việt Nam

Đà Nẵng
Đà Nẵng
ĐỨC

Mô tơ
Mô tơ
Thiết bị cầm tay

Thiết bị điện, điện tử
Thiết bị điện, điện tử
Thiết bị điện tử
Ô tô
Ô tô

Cách thức tham gia của các Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (Supplier)
Bước 1: Cung cấp hồ sơ năng lực cho ban tổ chức trên hệ thống trực tuyến GIS tại địa
chỉ: https://congthuong-doanhnghiephotro.hcmgis.vn/app/map hoặc sử dụng mã QR Code:

- Cung cấp thông tin nhân sự phụ trách tham gia chương trình này theo đường link:
https://forms.gle/cpQpKHtitnadNKi49 hoặc mã QR Code sau:

•
Bước 2:
- Sau khi cung cấp hồ sơ năng lực cung ứng, từ ngày 29/10 - 10/11/2021, Ban Tổ chức sẽ chủ
động liên hệ để cung cấp “Danh mục linh kiện tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ” và
danh sách các nhà mua hàng để công ty đăng ký gặp gỡ kết nối.
•
Bước 3:
- Cử nhân sự trao đổi thông tin với Ban Tổ chức và tham gia gặp gỡ, kết nối B2B với các doanh
nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất đầu cuối trong ngày 24/11/2021 tại Trung tâm Hội nghị 272
Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Quyền lợi khi tham gia :
Đối với doanh nghiệp Buyer
• Được bố trí 01 bàn trưng bày và 01
•

•

•

•

bàn kết nối tại Hội nghị.
Tiếp xúc, trao đổi và kết nối trực
tiếp với các nhà sản xuất công
nghiệp hỗ trợ.
Quảng bá hình ảnh công ty, sản
phẩm, dịch vụ đến khách hàng tiềm
năng.
Được cung cấp thường xuyên cơ sở
dữ liệu của doanh nghiệp công
nghiệp hỗ trợ từ cổng cơ sở dữ liệu
trực tuyến.
Được tham gia các hoạt động phát
triển công nghiệp hỗ trợ của Chính
phủ và Ủy ban nhân dân TP.HCM.

Đối với doanh nghiệp Supplier
• Tiếp xúc, trao đổi và kết nối trực tiếp
•

•

•

•

với các doanh nghiệp FDI, các doanh
nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối.
Quảng bá hình ảnh công ty, sản phẩm,
dịch vụ đến khách hàng tiềm năng và
cập nhật hồ sơ năng lực lên hệ thống
bản đồ số quản lý doanh nghiệp – GIS.
Được cung cấp thường xuyên cơ sở dữ
liệu của doanh nghiệp công nghiệp hỗ
trợ từ cổng cơ sở dữ liệu trực tuyến.
Được tham gia các hoạt động cải tiến
năng lực cung ứng tại nhà máy.
Được tư vấn, hỗ trợ tham gia các hoạt
động phát triển công nghiệp hỗ trợ của
Chính phủ và Ủy ban nhân dân
TP.HCM.

2.3/ Tổ chức khu vực kết nối trực tuyến.
- Khu vực kết nối trực tuyến được setup gồm các bàn (8 Buyer), mỗi bàn 1 ghế,
laptop có máy tính kết nối mạng wifi, được cài đặt phần mềm kết nối trực tuyến
Zoom và Microsoft Team.
- 1 Màn hình lớn để hiển thị lịch kết nối và các thông tin chung.
- Từ ngày 06/11/2021 đến ngày 15/11/2021, Ban Tổ chức xác nhận lịch tiếp xúc trực
tuyến cho Nhà mua hàng (Buyer) và DN CNHT (Supplier), gửi đường link và lịch kết
nối trên nền tảng trực tuyến (Zoom hoặc Microsoft Team) cho các bên.

2.3/ Tổ chức khu vực kết nối trực tuyến.
LỊCH KẾT NỐI TRỰC TUYẾN SFS 2021 NGÀY 24/11/2021
Thời gian

Phiên họp

08:30 – 09:00

Zoom ID:
Pass:
Mã phiên: SFS 24.2

10:30 – 11:30

14:00– 15:00

15:30 – 16:30

NỘI DUNG

TUYẾN

LỄ KHAI MẠC HỘI NGHỊ TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ - SFS 2021
Mã phiên: SFS 24.1

09:00 – 10:00

KẾT NỐI TRỰC

Zoom ID:

BUYER: PANASONIC

-

Ban tổ chức: CSID –
VISA
Tham dự: 60 DN CNHT BUYER: ENHIEL
Ban tổ chức: CSID VCCI
-

Buyer: Nhu cầu hợp tác Panasonic với nhà cung cấp trong
nước (10p)
Supplier: 3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối (30p)
BSO - VISA: logistics cho cung ứng CNHT. (20p)
Buyer: Nhu cầu hợp tác ENHIEL với nhà cung cấp trong
nước.
3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối

Pass:

Tham dự: 60 DN CNHT -

BSO - VCCI: FTA viet nam – EU.

Mã phiên: SFS 24.3

BUYER:…………

-

Buyer: Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước.

Zoom ID:

Ban tổ chức:

-

3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối

Pass:

Tham dự: 60 DN CNHT -

BSO:

Mã phiên: SFS 24.4

BUYER:…………

-

Buyer: Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước.

Zoom ID:

Ban tổ chức:

-

3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối

Pass:

Tham dự: 60 DN CNHT -

BSO:

2.3/ Tổ chức khu vực kết nối trực tuyến.
LỊCH KẾT NỐI TRỰC TUYẾN SFS 2021 NGÀY 25/11/2021

Thời gian

09:00 – 10:00

10:30 – 11:30

14:00– 15:00

15:30 – 16:30

Phiên họp

KẾT NỐI TRỰC TUYẾN

NỘI DUNG
-

Buyer: Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước
(10p)

-

Supplier: 3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối (30p)

-

BSO: VISA (20p)

BUYER: …………

-

Buyer: Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước.

Zoom ID:

Ban tổ chức:

-

3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối

Pass:

Tham dự: 60 DN CNHT

-

BSO:

Mã phiên: SFS 25.3

BUYER:…………

-

Buyer: Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước.

Zoom ID:

Ban tổ chức:

-

3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối

Pass:

Tham dự: 60 DN CNHT

-

BSO:

Mã phiên: SFS 25.4

BUYER:…………

-

Buyer: Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước.

Zoom ID:

Ban tổ chức:

-

3 Dn tiềm năng cung ứng kết nối

Pass:

Tham dự: 60 DN CNHT

-

BSO:

Mã phiên: SFS 25.1

BUYER: MABUCHI

Zoom ID:

Ban tổ chức:

Pass:

Tham dự: 60 DN CNHT

Mã phiên: SFS 25.2

2.3/ Tổ chức khu vực kết nối trực tuyến.
NỘI DUNG 01 PHIÊN KẾT NỐI TRỰC TUYẾN
MÃ PHIÊN: Mã phiên: SFS 24.1
Zoom ID: ……….Pass:
Thời gian
09:00 – 09:05
09:05 – 09:15

Nội dung

Trình bày

Khai mạc

-

MC

Giới thiệu đại biểu

-

CSID, VISA, VIA

Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước (10p)

-

Buyer: PANASONIC

- Tiềm năng cung ứng của DN CNHT, tuần tự 1 trong 3 DN trình bày nội dung:
(5 phút)
09:15 – 09:45

(1) sản phẩm cung ứng: mặt hàng, lượng tối thiểu – tối đa; (2) hệ thống tiêu
chuẩn; (3) máy móc thiết bị chế tạo; (4) kinh nghiệm cung ứng: khách hàng đã hợp tác.

DN CNHT (1 – 3)

- Chia các breakout room để trao đổi các chủ đề: Metal, plastic, electronic … (5
phút)
09:45 – 09:55

-

Trao đổi & Thảo luận:

09:55 – 10:00

-

Kết thúc

-

MC

-

CSID, VISA, VIA

-

MC

2.3/ Tổ chức khu vực kết nối trực tuyến.
NỘI DUNG 01 PHIÊN KẾT NỐI TRỰC TUYẾN
MÃ PHIÊN: Mã phiên: SFS 25.1
Zoom ID: ……….Pass:
Thời gian
09:00 – 09:05

09:05 – 09:15

Nội dung

Trình bày

Khai mạc

-

MC

Giới thiệu đại biểu

-

CSID, VISA

Nhu cầu hợp tác Buyer với nhà cung cấp trong nước (10p)

-

Buyer: MABUCHI

- Tiềm năng cung ứng của DN CNHT, tuần tự 1 trong 3 DN trình bày nội dung:
(5 phút)
09:15 – 09:45

(1) sản phẩm cung ứng: mặt hàng, lượng tối thiểu – tối đa; (2) hệ thống tiêu
chuẩn; (3) máy móc thiết bị chế tạo; (4) kinh nghiệm cung ứng: khách hàng đã hợp tác.

DN CNHT (1 – 3)

- Chia các breakout room để trao đổi các chủ đề: Metal, plastic, electronic … (5
phút)
09:45 – 09:55

Trao đổi & Thảo luận:

09:55 – 10:00

-

Kết thúc

-

MC

-

CSID, VISA

-

MC

2.4/ Tổ chức khu vực trưng bày các chi tiết linh kiện tìm kiếm nhà cung
cấp, các sản phẩm của các doanh nghiệp và đơn vị trong nước.

+ Khu vực trưng bày sản phẩm của các nhà mua hàng, các công ty đầu
tư nước ngoài (FDI) và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu
cuối (8 đơn vị trực tiếp).
+ Khu vực trưng bày quảng bá sản phẩm công nghiệp - công nghiệp hỗ
trợ tiêu biểu, nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm
công nghiệp tiềm năng của thành phố, sản phẩm của doanh nghiệp sản
xuất công nghiệp hỗ trợ nhỏ và vừa trong nước có năng lực phù hợp,
các đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp.

2.6/ Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất tại nhà máy của
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số và tham
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thời gian: Ngày 25/11/2021
Địa điểm: Khu công nghệ cao TP.HCM
Mục đích: Hỗ trợ các doanh nghiệp hỗ trợ được tham quan, học hỏi
kinh nghiệm về thực hiện áp dụng chuyển đổi số, quản trị chất lượng
theo tiêu chuẩn và cách thức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đối tượng : Các doanh nghiệp sản xuất CNHT
- Thành phần tham dự: CEO, nhân sự phụ trách quản lý sản xuất,
quản trị chất lượng của các công ty sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong
nước có năng lực cung ứng phù hợp, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa trong khu vực TP.HCM.
- Nội dung: Tổ chức đoàn và bố trí xe cho đại diện doanh nghiệp sản
xuất CNHT – đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa tham quan thực tế nhà
xưởng và chia sẻ kinh nghiệm quản trị sản xuất, ứng dụng mô hình nhà
máy thông minh, áp dụng tự động hóa và kinh nghiệm tham gia vào
chuỗi cung ứng toàn cầu.

2.6/ Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất tại nhà máy của
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số và tham
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thời gian
8h00

Nội dung
Tập trung tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu

8h00 – 9h30

Di chuyển đến công ty

9h30 – 9h40

Giới thiệu thành phần đoàn và công ty

9h40 – 10h30

Chia sẻ kinh nghiệm quản trị chất lượng, đáp ứng
yêu cầu trong chuỗi cung ứng

10h30 – 11h00

Tham quan thực tế tại doanh nghiệp

11h00 – 12h00

Ăn trưa và di chuyển về TP.HCM

Ghi chú
(Người phụ
trách: Mr. Nghĩa,
đt: 0799 949339)

2.6/ Giao lưu và trao đổi kinh nghiệm phát triển sản xuất tại nhà máy của
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã thực hiện chuyển đổi số và tham
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

- Về đối tượng: dự kiến các đối tượng tham gia chương trình không chỉ
là các doanh nghiệp CNHT Việt Nam tại TP.HCM và các tỉnh lân cận
mà mở rộng ra cả nước. Các nhà mua hàng không chỉ là các doanh
nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối đầu tư tại
Việt Nam mà còn cả các nhà mua hàng trên toàn cầu nếu họ có nhu
cầu.
- Về cách thức tổ chức: bổ sung thêm khu vực kết nối trực tuyến để
các doanh nghiệp CNHT Việt Nam có thể kết nối với các đối tác vì các
nguyên nhân như vị trí địa lý cách xa hoặc do dịch bệnh, công việc
không thể tới tham dự trực tiếp. Ngoài ra, Sở Công Thương tổ chức
thêm khoá đào tạo về kỹ năng phát triển thị trường, giúp cho các
doanh nghiệp lên kế hoạch bán hàng và tiếp thị chuyên nghiệp trước
khi gặp gỡ các đối tác.

- Về công tác truyền thông: mở rộng và tập trung công tác truyền thông
tại các vùng tập trung sản xuất công nghiệp không chỉ Đông Nam Bộ
mà còn tại Hà Nội các địa phương lân cận.
- Hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ các năm tiếp theo sẽ
triển khai kết nối chuyên sâu theo chuyên đề của từng ngành, lĩnh vực
và thị trường; trong đó tập trung vào các thị trường tiềm năng như:
Nhật Bản, Hàn Quốc và khai thác các thị trường mà Việt Nam có tham
gia các Hiệp định thương mại tự do./.
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