
 

Kỷ nguyên số ngày càng mang lại cho con người một cuộc sống  

tiện ích, thoải mái dễ dàng hơn đồng thời gia tăng khả năng theo 

dõi, dự báo tình trạng thay đổi của những đối tượng như đô thị, cao 

ốc, con người và vạn vật. Một xã hội kỹ thuật số có thể giải quyết 

những vấn đề mà các quốc gia đang đối mặt như giao thông, cung 

cấp năng lượng bền vững, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây 

dựng, tài chính, y tế và sức khỏe. 

23 THÁNG 01 NĂM 2018 

VIÊT NAM 

ASIA DIGITAL SOCIETY 
FORUM 2018 
Tiếp nối sự kiện tổ chức lần đầu vào năm 2014 với chủ đề chính 

Asia Smart City, diễn đàn đã được HITACHI và các đối tác nổi tiếng 

tiếp tục tổ chức tại Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, 

Malaysia và Philippines. Với sứ mệnh xây dựng thế giới tốt đẹp hơn, 

chuỗi hội nghị tập trung chia sẻ phương pháp bí quyết giải quyết các 

vấn đề xã hội cùng kinh nghiệm thực hiện thực tế.  

Tại Việt Nam, hội nghị mang tên Asia Digital Society Forum 2018 

được tổ chức nhằm đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển xã 

hội kỹ thuật số tại các quốc gia đang phát triển, chia sẻ bí quyết kinh 

nghiệm với các vị trí then chốt trong công tác quản lý kỹ thuật tại các 

đơn vị đồng thời thiết lập mối quan hệ hợp tác trong tương lai. 

 

 

  

 

 

 

Góp phần xây dựng 

xã hội thông minh, an 

toàn và bền vững 

 

Cung cấp kiến thức 

chuyên sâu về IoT, AI, 

sản xuất thông minh, 

thanh toán điện tử, 

vận tải,  chăm sóc 

sức khoẻ 

 

Trình diễn các giải 

pháp tổng thể trong 

đổi mới xã hội và các 

công nghệ hàng đầu 

Nhật Bản 

 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

NIKKEI BP 

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH 

HITACHI 

ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ 

ĐẾN NGÀY 
10/01/2018 

Tạo cơ hội kết nối 

“Hợp tác tạo giá trị” 

trong cộng đồng  

 

 

 

 
 



 

CHỦ ĐỀ NỔI BẬT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAILAND

INDONESIA

PHILLIPPINES

VIETNAM

MALAYSIA

MYANMAR

TẦM NHÌN THÀNH PHỐ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM  PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ 

TIỆN NGHI TRONG THỜI ĐẠI XÃ HỘI SỐ  GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TIỆN ÍCH TỪ ỨNG DỤNG IOT  

 TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NĂNG LƯỢNG (TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH)  

 VAI TRÒ NỀN TẢNG CỦA CÔNG NGHỆ TRONG THÀNH PHỐ THÔNG MINH VÀ NHÀ MÁY THÔNG MINH  

(Môt số điểm có thể thay đổi) 

  

 

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:  

VIỆN PHÁT TRIỂN QUẢN TRỊ VÀ CÔNG NGHỆ MỚI 

www.imt.vn  I  info@imt.vn  I  84 28 5449 5969 

THỜI GIAN

-----------------------------------

Thứ Ba

ngày 23 tháng 1 năm 2018 

14:30 - 18:30

Đón khách vào 12:00

ĐỊA ĐIỂM
------------------------------------

Lotte Hotel Hanoi

54 Liễu Giai, Ba Đình, 
Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH
------------------------------------------

Trình bày các kiến thức kỹ 
thuật, case study, tọa đàm và 
trưng diễn công nghệ các giải 

pháp phát triển đô thị, sản 
xuất thông minh và Fintech.

Networking với tiệc cocktail 
vào buổi tối


