TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Tập đoàn BK Holdings

GIẤY MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
Trân trọng kính mời đại biểu và sinh viên Quý Trường Đại học, Trường Cao đẳng, Học
viện, Trường Cao đẳng nghề và Quý doanh nghiệp tham dự Hội thảo với chủ đề:

“GLOBAL TALENT & BUSINESS MEETUP KAGAWA”
“KẾT NỐI TÀI NĂNG & KINH DOANH TOÀN CẦU TỈNH KAGAWA – NHẬT BẢN”

Thời gian: 13h00 ~ 16h00 thứ 2, ngày 21 tháng 2 nǎm 2022
Địa điểm : Online trên Zoom Webina theo link https://zoom.us/bkholdings
ID: 585 714 2874

PS: anabuki

QR code:

Ban tổ chức Hội thảo xin trân trọng kính mời và mong nhận được sự tham gia hiệu quả
của Quý vị đại biểu và sinh viên. Gửi kèm giấy mời Ià chương trình chi tiết hội thảo.

Rất hân hạnh được đón tiếp!

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

BK Holdings Group
Hanoi University of Science & Technology (HUST)
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
Thời gian

Nội dung hoạt động

Người thực hiện

12:30-12:50

Đón tiếp khách mời & đại biểu

Tỉnh Kawaga - Nhật Bản, BK Holdings - ĐHBK

13:00-13:05

Phát biểu Khai mạc: Chủ tịch Hiệp hội Hỗ trợ Sinh
viên Quốc tế Kagawa Anabuki – Nhật Bản

Ông Yasumana Manabe, Chủ tịch Hiệp hội

13:05-13:15

Phát biểu Phòng Quốc tế - Nội vụ, Tỉnh Kagawa

Ông Tatsuji Kikuchi,Trưởng phòng Quốc tế Nội vụ

13:15-13:20

Phát biểu Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và cung ứng
nhân lực – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Việt Nam

Ông Bùi Văn Linh, Giám đốc TSC, Bộ GD&ĐT

13:20-13:25

Phát biểu Lãnh đạo ĐHBK Hà Nội

PGS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Hiệu trưởng ĐHBK

13:25-13:40

Giới thiệu các Trường - Việt Nam

Trình chiếu tư liệu các Trường tham dự Hội thảo

Phần 1: Giới thiệu công nghệ tiên tiến và kinh doanh toàn cầu tỉnh Kagawa – Nhật Bản
13:40-14:00

Giới thiệu 60 Doanh nghiệp tỉnh Kagawa

Bà Phạm Thị Nhung - P. Quốc tế Học viện Anabuki

Video Nhật – Việt: Giới thiệu 9 Công ty tiêu biểu tỉnh Kagawa - Nhật Bản
①ASAHI: công nghệ logistics, vận chuyển, lưu kho, sản xuất, bán hàng.
②ANABUKI: xây dụng hệ thống kinh doanh cho nhiều ngành sản xuất và phân phối, phát triển phần mềm
“order made”: quản lý giáo dục, đặt hàng trên web, quản lý sản xuất dược phẩm, hệ thống hỗ trợ bán hàng
công ty điện lực, hệ thống thông tin toàn diện, hệ thống quản lý xây dựng, hệ thống quản lý xưởng, hệ thống
quản lý thẻ căn cước, hệ thống quản lý biên nhận linh hoạt, giáo dục và quảng cáo.
14:00-14:45

③KANEMITSU: bảo trì các toà nhà, kinh doanh vận chuyển hoả tốc, kinh doanh khách sạn – nhà hàng.
④SANKI: máy móc công nghiệp, điều hoà không khí, dụng cụ điện, hệ thống toà nhà, thiết bị nhà ở, thiết
bị gia dụng và các sản phẩm khác của Hitachi.
⑤SHIKOKU CABLE: sản xuất chuyên biệt về cáp đồng trục thông tin và truyền thông, cáp đồng trục trong
cơ sở hạ tầng và ô tô, cáp đồng trục được lắp đặt trong tivi và thiết bị phát thành truyền hình.
⑥SETO SEISAKUSHO: sản xuất van điều khiển thuỷ lực cho máy móc xây dựng, máy xúc, gia công, đánh
bóng, lắp ráp, sơn.
⑦TAKEDA: điều hành cửa hàng bán điện thoại di động, bộ phận CNTT, môi trường, đào tạo.
⑧NAKANISHI SANGYO: kinh doanh đóng tàu, xây dựng tổng hợp, sơn tàu biển.
⑨FUJICO: kinh doanh đóng gói, in kỹ thuật số trên nhựa, giấy thấm nước, giấy thấm dầu.

Phần 2: Giao lưu doanh nhân Nhật Bản và sinh viên tài năng Việt Nam
14:45-15:10
15:10-15:35
15:35-16:00
16:00-16:05

Giao lưu phiên 1: 9 Doanh nghiệp ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨ có mặt trong 9 phòng họp nhỏ
Sinh viên và đại biểu chọn phòng họp giao lưu với Doanh nhân trong 25 phút (có phiên dịch)
Giao lưu phiên 2: 9 Doanh nghiệp ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨ có mặt trong 9 phòng họp nhỏ
Sinh viên và đại biểu chọn phòng họp giao lưu với Doanh nhân trong 25 phút (có phiên dịch)
Giao lưu phiên 3: 9 Doanh nghiệp ①,②,③,④,⑤,⑥,⑦,⑧,⑨ có mặt trong 9 phòng họp nhỏ
Sinh viên và đại biểu chọn phòng họp giao lưu với Doanh nhân trong 25 phút (có phiên dịch)
Bế mạc Hội thảo
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TỈNH KAGAWA – NHẬT BẢN THAM DỰ HỘI THẢO
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