
Giao lưu kinh doanh thân mật (Business Salon) lần 5
<Chủ đề lần 5> Hợp tác Nhật Việt trong lĩnh vực ICT

Thời gian      : Thứ tư ngày 24/8/2016,  từ 14:30 đến 18:00 ※Đón khách từ 14:00 (giờ Việt Nam)

Chương trình: ・14:00 Đón khách

・14:30 - 16:30 Phần thuyết trình

1. Thuyết trình của ông Noboru Kondo, CEO Brain Works Group

(Thuyết trình tại  văn phòng chính Tokyo - trung tâm kinh doanh châu Á)

2. Thuyết trình của ông Hòang Hải Triều, Giám đốc công ty cổ phần Việt Vang

・16:30 - 18:00 Tiệc giao lưu

Địa điểm       : Trung tâm kinh doanh châu Á, bên trong trụ sở Brainworks Asia

Địa chỉ          :  11B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM 

Trung tâm kinh doanh châu Á, bên trong trụ sở Brain Works Co., Ltd tại Tokyo

Địa chỉ          :  tầng 3 phía tây tòa nhà Gotanda số 6-2-7 nishigotannda, quận shinagawa, Tokyo

Trung tâm kinh doanh châu Á, bên trong chi nhánh Brain Works Co., Ltd tại Osaka

Địa chỉ          :  tầng 9 tò nhà A.R.K Kitahama số 1-3-2 kitahama, quận chyuo, tp Osaka, phủ Osaka

Phí tham gia  : 250.000VND/khách (chúng tôi sẽ chuẩn bị rượu và thức ăn kèm)

Số khách tham gia: tối đa 30 người

Thông tin khái quát

Hiện nay, hợp tác kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản đang tiến triển nhanh chóng. Đặc biệt, từ nay trở đi, ICT là không thể thiếu trong 
việc mở rộng kinh doanh. Trong quá trình phát triển các lĩnh vực như sản xuất, giáo dục, nông nghiệp, y tế, điều dưỡng, xây dựng đô thị, an 
toàn giao thông thì các hệ thống ICT sẽ trở nên cần thiết. Nhật Bản, một nước phát triển gặp trước nhiều vấn đề, đã giải quyết được rất nhiều 
vấn đề phát sinh trong quá khứ như ô nhiễm, vấn đề nông nghiệp, phá hoại môi trường, cải tiến chất lượng...Tại Việt Nam cũng như các nước 
châu Á khác hiện nay cũng đang xảy ra các vấn đề như vậy. Bằng việc áp dụng phù hợp các bí quyết của Nhật Bản và kỹ thuật ICT thì chắc 
chắn có thể đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề tại Việt Nam và các nước châu Á. 

Hơn nữa, trong thời đại Internet vạn vật (IoT), bất kỳ người tiêu dùng bình thường nào cũng có thể sử dụng ICT. Tương lai của các công ty 
phát triển hệ thống sẽ đi về đâu? Giải pháp bảo mật thông tin sẽ như thế nào? Giáo dục về IT căn bản cho người dùng như thế nào? Để thích 
ứng với thời đại đang thay đổi chóng mặt từ nay trở đi, để tạo ra được những cải cách thì việc liên kết giữa các DN Nhật Bản và Việt Nam là 
cần thiết. 

Lần này, ông Noboru Kondo, CEO của Brain Works Group, trên kinh nghiệm của kỹ sư hệ thống và kinh nghiệm thực tế 19 năm trong lĩnh 
vực ICT tại Việt Nam, sẽ trình bày về tiềm năng hợp tác Việt Nhật trong lĩnh vực ICT từ nay trở đi. Ngoài ra, ông Kazuo Nakajima, quản lý 
bộ phận hỗ trợ kinh doanh châu Á, người có kinh nghiệm thực tế trong đào tạo kỹ sư IT tại Việt Nam sẽ thuyết trình về các rủi ro cũng như 
biện pháp bảo mật thông tin.

Lần này, chúng tôi sẽ tổ chức đồng thời tại 3 địa điểm TP.HCM, Tokyo, Osaka thông qua hệ thống online. Hơn nữa, trong phần giao lưu, 
chúng tôi tạo ra nơi để Quý khách có thể vừa thưởng thức món ăn Nhật Bản, vừa giao lưu online với phía Nhật Bản. Nếu Quý khách có 
nguyện vọng hợp tác với phía Nhật Bản, hay muốn học hỏi về cách giải quyết vấn đề ICT của Nhật Bản và hướng phát triển trong tương lai thì 
xin hãy nhiệt tình tham gia sự kiện này cùng chúng tôi.

Đơn vị tổ chức: Brain Works Group



・Ông Noboru Kondo, CEO Brain Works Group

・ Ông Hoàng Hải Triều - Giám đốc công ty Tin học Việt Vang. 

Đăng ký tham gia

￥Quý khách vui lòng điền các thông tin đăng ký dưới đây rồi gửi FAX đến công ty Brainworks Asia đến số 

08-5413-5887.

Nếu đăng ký qua Email. quý khách vui lòng điền các viết các thông tin: tên công ty, lĩnh vực, họ tên, phòng ban, 

chức vụ, TEL rồi gửi về info_vn@bwg.co.jp.

Mục đánh dấu ★ là thông tin bắt buộc

Giới thiệu diễn giả

★Tên công ty Phòng ban

★Chức vụ ★Họ tên

★ＴＥＬ ★E-Mail

★Địa điểm tham gia

TOKYO    OSAKA     HỒ CHÍ MINH       (Hãy khoanh tròn)

Thông tin khác

※Chương trình và diễn giả có thể thay đổi mà chúng tôi không kịp báo trước. 

Kính mong Quý khách thông cảm.

※Có phiên dịch Nhật- Việt

Sinh năm 1980 tại Việt Nam. Du học tại Nhật từ năm 20 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Touhoku khoa công

nghệ thông tin.

Từ năm 2006 đến năm 2010, làm việc tại Công ty Shinko Engineering & Maintenance (thuộc tập đoàn thép

Kobe), phu ̣ trách mảng thiết kế và phát triển hệ thống.

Từ năm 2012 cho đến nay, ông đã thành lập CTCP Tin học Việt Vang tại TP.HCM, và điều hành việc thiết

kế, phát triển hệ thống.

Cho đến nay ông đã có kinh nghiệm thiết kế và phát triển hệ thống qua hơn 100 dự án khác nhau.

Ngoài mảng thiết kế, ông cũng có thể tư vấn về phương pháp xây dựng một hệ thống tốt.

Ông tự hào là doanh nghiệp IT thuần Việt có khả năng tham gia Thiết kế ý tưởng hệ thống với khách hàng.

Trong tương lai, không chỉ trong lĩnh vực thiết kế, phát triển hệ thống, ông cũng sẽ nô ̉ lực nghiên cứu về tính

bảo mật và cung cấp hệ thống có tính bảo mật cao.

Sinh năm 1962 tỉnh Tokushima, Nhật Bản. Ông tốt nghiệp ngành kiến trúc, khoa công nghiệp, đại học Kobe. 

Ông có chứng chỉ kiến trúc sư bậc nhất và chứng chỉ kỹ sư xử lý thông tin bậc cao. 

Ông hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp toàn diện, bao gồm hỗ trợ cải cách kinh doanh, hỗ trợ

đào tạo nhân lực, hỗ trợ bảo mật thông tin, hỗ trợ IT outsourcing, hỗ trợ xây dựng thương hiệu... Ông tiến hành tập

huấn và chỉ đạo ngay tại cơ sở. Ông làm việc với cả DN Nhật Bản và DN địa phương tại khu vực châu Á, ĐB sông

Mekong. Đặc biệt, thời gian gần đây, nhằm kết nối các địa phương của Nhật Bản và châu Á,  ông đã đi đến rất

nhiều địa danh tại Nhật Bản cũng như châu Á và có viết nhiều bài đăng trên blog. Ông đang tích cực hoạt động với

vai trò người dẫn đường trong hoạt động kinh doanh tại châu Á.

Từ tháng 11/2015, ông được bổ nhiệm làm Cố vấn chính sách của Viện nghiên cứu chiến lược kinh doanh châu Á, 

Cơ quan xúc tiến Làng khởi nghiệp châu Á, và Giám đốc trung tâm nghiên cứu Shikoku

Cập nhật ngày 09/08/2016. 


