Ngày 1
08:30 Đăng ký khách mời.

09:00 Kế hoạch của Chính phủ và Sáng kiến mới cho
ngành Dệt May trong năm 2018:
Cơ hội và Thách thức mới.
 Thông tin mới nhất về Sáng kiến mới của Chính
phủ trong ngành dệt may.
 Những sửa đổi về pháp lý được dành riêng để hỗ
trợ các nhà sản xuất may mặc trong nước.
 Kế hoạch phát triển tương lai.

11:15 Phân tích chuyên sâu: EVFTA và tác động của
EVFTA đối với ngành dệt may Việt Nam.
 EVFTA là gì và các quy định mới nhất của
EVFTA đối với ngành dệt may.
 Thông tin chi tiết về việc giảm thuế cho thị
trường châu Âu.
 Các Hiệp định Thương mại Tự do khác và
tác động của nó đối với ngành dệt may
tương lai.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Viện Nghiên cứu Kinh tế (TBC).
11:50 Những tiêu chí và triển vọng mới của nguồn
cung ứng dệt may từ Việt Nam.
09:35 CPTPP và Lợi ích của CPTPP đối với ngành Dệt
May Việt Nam.
Bộ Công Thương (TBC).

10:10 Tiệc trà và Kết nối Giao thương.

10:40 Cơ hội kế tiếp cho ngành Dệt may Việt Nam:
Triển vọng và các xu hướng tương lai.
 Hiện trạng của sự phát triển ngành dệt may VN
 Phân tích kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt
may Việt Nam năm 2018.
 Cơ hội kế tiếp cho ngành dệt may Việt Nam.
Tập đoàn Dệt May Việt Nam (TBC).

 Hiện trạng của nguồn cung dệt may tại VN.
 Chiến lược và kế hoạch tìm nguồn cung ứng
tương lai.
 Những thử thách chủ yếu tại thời điểm hiện
tại ở Việt Nam.
Nike (TBC)

12:25 Tiệc trưa và và Kết nối Giao thương.

14:00 Thu mua hàng may mặc: Làm thế nào để cân
bằng Việt Nam và các thị trường cung ứng khác
trên khắp châu Á.
 Hiện trạng và xu hướng của nguồn cung hàng
may mặc tại Việt Nam.
 Tình hình phát triển của thị trường nguồn cung
ứng khác.
 Chiến lược tìm nguồn cung ứng toàn châu Á.
VF

Nội dung chương trình có thể sẽ được điều chỉnh cho đến thời điểm 1 tuần trước khi diễn ra Hội nghị.

14:35 Thông lệ tốt nhất và nghiên cứu việc Xây dựng và
Đầu tư các nhà máy tại Việt Nam.
 Hiện trạng phát triển của các nhà máy đang xây
dựng tại Việt Nam.
 Thách thức lớn nhất và Cơ hội tốt nhất.
 Ý kiến và Quan điểm tương lai đối với thị
trường Việt Nam.
TCE Corporation (TBC)

17:15 Các nhà sản xuất tại Việt Nam làm thế nào
giúp các nhà bán lẻ và các thương hiệu cải
thiện tốc độ thâm nhập thị trường.
 Làm thế nào để mô hình sản xuất đi vào
tương lai nhanh hơn.
 Các máy móc và công nghệ mới giúp tăng
năng suất và giảm thiểu thời gian.
 Chuyển đổi sản xuất.
Hoa Tho Group (TBC).

15:10 Công nghệ sản xuất thông minh mới nhất dành
cho ngành dệt may Việt Nam.

18:00 Kết thúc Ngày 1

Ven Tran
Giám đốc
Weave Services Limited

15:45 Tiệc trà và Kết nối Giao thương.

16:15 Thảo luận: trước những thay đổi liên tục của Chính
sách Thương mại Toàn cầu liên quan đến ngành
dệt may, Việt Nam làm thế nào để giữ tính cạnh
tranh?
Ông Navdeep Sodhi, Gherzi (MOD)
Doanh nghiệp dệt may FDI (Thành viên, TBC)
Doanh nghiệp dệt may Việt Nam (Thành viên, TBC)

Nội dung chương trình có thể sẽ được điều chỉnh cho đến thời điểm 1 tuần trước khi diễn ra Hội nghị.

Ngày 2
09:00 Các vấn đề lao động và các quy định mới nhất của
Luật Lao động cho ngành dệt may Việt Nam.
 Các quy định mới nhất của Luật lao động Việt
Nam và Tác động của nó lên ngành dệt may.
 Phân tích chuyên sâu về thị trường lao động mới
nhất tại Việt Nam.
 Kế hoạch tương lai hoặc thực tiễn nhằm nâng cao
chất lượng lao động.
Hiệp hội Dệt May Việt Nam (TBC)
09:35

Sự phát triển mới nhất về việc xây dựng cơ sở
hạ tầng Việt Nam, dù đã sẵn sàng đối phó với dự
báo tăng trưởng bổ sung.
 Hiện trạng việc xây dựng cơ sở hạ tầng của Việt
Nam liên quan đến ngành dệt may.
 Phân tích chuyên sâu về ảnh hưởng của việc xây
dựng cơ sở hạ tầng cho ngành công nghiệp dệt
may.
 Tư vấn cho nhà đầu tư mới.
Dezan Shira & Associates

10:10 Tiệc trà và Kết nối Giao thương.
10:40 Tính bền vững của ngành dệt may: Giải pháp
nhuộm xanh tốt nhất.
Đơn vị tài trợ (TBC)
11:15 Tình hình mới của ngành Dệt may Việt Nam theo
phương diện sản xuất xanh và phân tích các tiêu
chuẩn môi trường ngành dệt may.





Yêu cầu về các chính sách quốc gia.
Phân tích chi tiết các tiêu chuẩn môi trường..
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và nhà máy.
Phát triển các công nghệ liên quan đến sản xuất xanh.

11:50 Những thách thức và cơ hội từ sự phát triển
chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu.
 Các tính năng mới của chuỗi cung ứng
dệt may.
 Quản lý chuỗi cung ứng hiện quả phù
hợp với thị trường Việt Nam.
 Thách thức và cơ hội.
Puma (TBC)
12:15 Tiệc trưa và Kết nối Giao thương.
14:00 Tầm nhìn và thách thức hiện tại đối với sản
xuất dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị
hàng may mặc toàn cầu.
 Tình hình chung về sản xuất dệt may ở
Việt Nam.
 Các vấn đề về tính bền vững và tái chế.
 Các thách thức mới.
Tập đoàn Itochu
14:35 Logistic hiệu quả giúp củng cố chuỗi cung
ứng dệt may Việt Nam.
Đơn vị tài trợ (TBC)
15:10 Tiệc trà và Kết nối Giao thương.
15:40 Liệu tự động hóa sẽ biến đổi ngành sản
xuất dệt may?
 Tình hình chung của việc sử dụng thiết bị tự
động hóa trong các nhà máy tại Việt Nam.
 Yêu cầu về năng suất, chất lượng và xu hướng
thời trang.
 Tác động của tự động hóa đối với sản xuất hàng
may mặc.

H&M (TBC)
Texhong Textile
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Ngày 3

16:15 Phân tích hiện trạng phát triển mới nhất của sản
xuất nguyên liệu dệt may ở Việt Nam.
 Tình hình chung việc mua nguyên liệu thô.
 Các xu hướng tương lai.

07:00 Khởi hành từ Khách sạn Melia Hà Nội
09:00 Đến Tỉnh Nam Định
Giới thiệu về KCN Rạng Đông (RĐIP)

Esquel Group
16:50 Kết thúc Ngày 2

Giới thiệu các nhà máy sợi - dệt – nhuộm may (TBC)
11:00 Tham quan KCN Rạng Đông và Phòng
Điều hành.
Tham qua các nhà máy nêu trên (TBC)
12:30 Ăn trưa
14:30 Khởi hành từ Nam Định về KS. Melia HN
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