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Giáo sư Jason Furman

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế nhiệm kỳ Tổng thống Obama;  giáo sư Trường Harvard Kennedy; thành viên cao cấp của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson
Giáo sư Jason Furman từng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế (Council of Economic Advisers - CEA) dưới sự bổ nhiệm của Nguyên Tổng thống 
Hoa Kỳ Barack Obama. Hội đồng CEA gồm 3 người, đều là những nhà kinh tế thượng thặng, được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm, trực tiếp cố 
vấn cho Tổng thống Mỹ về những vấn đề kinh tế quan trọng của đất nước. Trong 8 năm làm việc cùng Tổng thống Obama, Giáo sư Jason Furman đóng vai 
trò chính trong hầu hết các chính sách kinh tế của Chính quyền Obama. Ông đã trực tiếp tham gia xây dựng gói hỗ trợ kinh tế năm 2009 của Chính phủ 
Mỹ, các đề án cải cách thuế, chính sách bảo hiểm y tế… 

Tiến sĩ Masahiro Fukuhara

Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành, Institution for a Global Society (IGS)
Công ty Institution for a Global Society (IGS) có trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản từ năm 2010. Sản phẩm cốt lõi của công ty là GROW360, phân tích nhân sự (people 
analytics) sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI). Trước khi sáng lập IGS, Mr. Fukuhara là Giám đốc điều hành cho công ty tổ chức quản lý tài sản lớn nhất thế giới Barclays 
Global Investors (BGI), tham gia quyết định đầu tư cho các dự án sử dụng mạng máy tính. Fukuhara đã tốt nghiệp ngành Cử nhân kinh tế từ trường đại học Keio, 
Nhật và chứng chỉ MBA của INSEAD tại Pháp. Ông đã nhận bằng Thạc sĩ (hạng Danh dự) chuyên ngành Tài chính quốc tế từ Grandes Ecoles HEC và bằng Tiến 
sĩ từ trường đại học Tsukuba của Học viện Khoa học kinh doanh (Tiến sĩ Quản trị kinh doanh). Hiện tại ông được mời làm Giáo sư thỉnh giảng cho một trung tâm 
của FinTEK, chuyên về Tài chính, Công nghệ và Kinh tế tại Đại học Keio và Giáo sư kiêm nhiệm cho hệ sau Đại học tại ĐH quốc gia Hitotsubashi thuộc chương 
trình Chiến lược doanh nghiệp toàn cầu.

GIỚI THIỆU DIỄN GIẢ CHÍNH

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Đồng sáng lập kiêm Tổng biên tập Diễn đàn Toàn cầu Boston, Giám đốc  Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo
Ông Nguyễn Anh Tuấn là người sáng lập và là nguyên Tổng biên tập Báo VietNamNet, ông đi tiên phong trong nhiều xu hướng then chốt về phát 
triển cơ sở hạ tầng Internet và ngành công nghiệp truyền thông số tại Việt Nam. Với những nỗ lực vì sự phát triển công nghệ và an ninh mạng thế giới, 
ông đã xây dựng và triển khai nhiều sáng kiến như Ngày An ninh mạng Toàn cầu, Hội nghị Thượng đỉnh BGF-G7, Bộ Quy tắc ứng xử về An toàn & 
An ninh mạng và mới đây là Xã hội Vạn vật Trí tuệ nhân tạo AIWS.



THƯ NGỎ

Kinh tế Trí tuệ nhân tạo (AI) đang là một kỷ nguyên mới, một thời đại mới trong nền kinh 
tế toàn cầu, tạo ra những sự chuyển đổi toàn diện và sâu sắc cho các nền kinh tế và doanh 
nghiệp trên toàn cầu. 
Vậy kỷ nguyên kinh tế trí tuệ nhân tạo đang thay đổi chiến lược và thực tiễn kinh doanh 
trên giới như thế nào? Những điển cứu kinh doanh (case study) mới nhất tại Đại học Har-
vard về trí tuệ nhân tạo áp dụng trong doanh nghiệp là gì? Các nhà phát minh và kinh 
doanh hàng đầu của Nhật Bản về trí tuệ nhân tạo đang nghĩ gì, làm gì và tận dụng cơ 
hội và vượt qua thách thức như thế nào? Và quan trọng hơn, các nhà lãnh đạo Chính phủ 
và lãnh đạo doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cân nhắc điều gì và cần phải làm gì để xây 
dựng nền kinh tế trí tuệ nhân tạo và bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0? Chiến lược, 
giải pháp, bước đi cụ thể nào cho Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam, để chúng ta 
không bỏ lỡ cách mạng công nghiệp 4.0, như đã từng tụt hậu trong các cuộc cách mạng 
công nghiệp 1.0; 2.0 và 3.0?
Những câu hỏi như trên sẽ được thảo luận, bàn bạc và quan trọng hơn là đưa ra những 
khuyến nghị hành động cụ thể tại Hội nghị thường niên của các nhà lãnh đạo Vietnam 
CEO Summit 2018, tổ chức bởi Vietnam Report và VietNamNet, diễn ra vào ngày 
25/07/2018 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội với chủ đề: “Kỷ nguyên Kinh tế Trí tuệ nhân 
tạo và Doanh nghiệp Việt Nam – Bài học từ các điển cứu Harvard và tinh hoa kinh doanh 
thế giới”, với sự tham gia của lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo 500 
doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, cùng sự tham gia của những nhà lãnh đạo và sáng 
tạo trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Với sự hội tụ của những nhà lãnh đạo - sáng tạo AI hàng đầu thế giới, Hội nghị 
Vietnam CEO Summit 2018 được kỳ vọng sẽ trở thành một Hội nghị Diên Hồng 
trong thời đại 4.0 của Việt Nam, kỳ vọng mang tới cho xã hội Việt Nam và 
cộng đồng doanh nghiệp lớn và đẳng cấp của Việt Nam những tư duy mới 
nhất, những giải pháp sát thực tiễn nhất và những phương pháp tiếp cận thông 
minh, độc đáo nhất đối với trí tuệ nhân tạo - công nghệ đang thay đổi thế giới. 
Để từ đó, chúng ta có thể kì vọng vào bước tiến lớn của nền kinh tế Việt Nam 
và doanh nghiệp Việt trên chặng đường chinh phục AI và viết nên những trang 
sử phát triển kinh tế mới rực rỡ cho Việt Nam.



CHƯƠNG TRÌNH (DỰ KIẾN)

Ngôn ngữ và tài liệu: Dịch song ngữ Anh – Việt (Dịch cabin)
Chương trình có thể được biên tập, thay đổi nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho Hội nghị

8:00 – 8:30

8:30 – 8:50

8:50 – 9:10

THỜI GIAN NỘI DUNG

Đăng ký & Đón chào đại biểu

Phát biểu khai mạc

10:00 – 10:30 Tea break

9:30 – 10:00

Module 1: Chiến lược để Việt Nam đi �ên phong kinh tế Trí tuệ nhân tạo ở Đông Nam Á
Diễn giả: GS. Jason Furman – Đại học Harvard, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Tổng thống Obama

11:00 – 12:00

Phiên thảo luận 1:
Tham gia: GS. Jason Furman, TS.Masahiro Fukuhara
Điều hành: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, Nguyên 
Tổng biên tập Báo VietNamNet

13:30 – 14:00 Công bố và Tôn vinh Top 10 Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm & Doanh nghiệp CNTT uy �n năm 2018

14:30 – 15:30 Module 6: Doanh nghiệp và Ứng dụng AI �êu biểu

16:30 – 17:00 Tổng kết hội nghị

9:10 – 9:30
Module 2: AIWS và Những giải pháp đột phá phát triển kinh tế AI cho Việt Nam 
Diễn giả: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, Nguyên 
Tổng biên tập Báo VietNamNet

10:30 – 11:00 Module 4:  Doanh nghiệp và ứng dụng AI �êu biểu

Module 3:  Điển cứu GROW360 - ứng dụng  của AI vào lĩnh vực phát triển nhân sự
Diễn giả: TS. Masahiro Fukuhara – CEO Ins�tu�on for a Global Society

12:00 – 13:30 Buffet Lunch – Networking

14:00 – 14:30
Module 5: Chiến lược AI cho doanh nghiệp
Diễn giả: TS. Kazuo Yano – Kĩ sư trưởng Tập đoàn Hitachi, Nhà �ên phong về AI của Nhật Bản

15:30 – 16:30

Phiên thảo luận 2:
Tham gia: GS. Jason Furman, TS.Kazuo Yano
Điều hành: Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, Nguyên 
Tổng biên tập Báo VietNamNet



THÔNG TIN TÀI TRỢ

**Ưu tiên 01 trang bìa*Mức tài trợ chưa bao gồm 10% VAT

NỘI DUNG

MỨC TÀI TRỢ*

Nhà tài trợ
 Kim Cương

300 
triệu đồng

200 
triệu đồng

Nhà tài trợ 
Vàng

100 
triệu đồng

Nhà Tài trợ
Truyền thông

150 
triệu đồng

Nhà tài trợ
 Bạc

60 
triệu đồng

Nhà Tài trợ 
Đồng

II.QUYỀN LỢI QUẢNG CÁO, PR

III. QUYỀN LỢI TRONG ẤN PHẨM BÁO CÁO VIETNAM CEO INSIGHT 2018

Đăng quảng cáo trên ấn phẩm

Đăng bài viết trên ấn phẩm

Tên đơn vị có trong phần thư ngỏ của ấn phẩm

Tặng ấn phẩm khi phát hành

I.QUYỀN LỢI TẠI HỘI NGHỊ

Logo và Danh vị của nhà tài trợ được đăng trên tài liệu tham khảo trong Hội nghị Vietnam CEO Summit

Được nhắc tên trong Hội nghị Vietnam CEO Summit với tư cách

Cơ hội giới thiệu về hình ảnh và hoạt động của nhà tài trợ (bố trí màn hình chạy video clip của công ty trong 5 phút vào trước khi khai mạc,
giờ nghỉ giải lao và sau khi bế mạc, video clip do nhà tài trợ cung cấp)

Được phát tặng brochures, leaflet và quà cho khách mời tham dự Hội nghị Vietnam CEO Summit

Được nhắc tên trong thông cáo báo chí trước Hội nghị Vietnam CEO Summit

Được nhắc tên trong các phát biểu trong lễ khai mạc và bế mạc Hội nghị Vietnam CEO Summit

Được tham gia thuyết trình trước cộng đồng các lãnh đạo đại diện CLB VNR500, FAST500, BP500, PROFIT500  (thời lượng thuyết trình tối đa
30 phút và nội dung thuyết trình phải được kiểm duyệt trước từ BTC) 

Giấy mời đặc biệt tham gia Hội nghị Vietnam CEO Summit

Logo và Danh vị của nhà tài trợ được đăng trên banner và pano báo chí tại Hội nghị Vietnam CEO Summit

Logo và Danh vị của nhà tài trợ được đăng trên backdrop tại Hội nghị Vietnam CEO Summit

Logo kèm danh vị tài trợ trên Thời báo Kinh tế Việt Nam

Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp

Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Tiền Phong

Logo kèm danh vị tài trợ trên Báo Đầu tư

Logo kèm danh vị tài trợ trên Đầu tư tài chính – Sài Gòn Giải phóng

Đăng bài viết trên website của Ban tổ chức Hội nghị Vietnam CEO Summit: www.vietnamreport.net

Đăng banner quảng cáo trên website của Ban tổ chức Hội nghị Vietnam CEO Summit: www.vietnamreport.net

Đặt logo trên website của Ban tổ chức Hội nghị Vietnam CEO Summit: www.vietnamreport.net 

10 cuốn

2 trang

2 trang**

Nhà tài trợ
 Kim Cương

10

2 tháng

2 tháng

3 bài

1 trang

1 trang

7 cuốn

Nhà tài trợ
 Vàng

7

1 tháng

1 tháng

2 bài

1 trang

4 cuốn

Nhà Tài trợ 
Truyền thông

3

1 tháng

1 tháng

1 bài

1 trang

5 cuốn

Nhà tài trợ
 Bạc

5

1 tháng

1 tháng

1 bài

1 trang

2 cuốn

Nhà Tài trợ 
Đồng

2



KHÁCH MỜI

ĐẠI BIỂU THAM DỰ

Đại diện Chính phủ
Đại diện các Bộ Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, 
Thông tin & Truyền thông
UBND các tỉnh/thành phố, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư các tỉnh/thành phố
Trường Kinh doanh Harvard, Mỹ 
Trường Harvard Kennedy, Mỹ
Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo
Đại diện các tổ chức quốc tế: 
Eurocham, Amcham, JETRO, JICA…

CEOs, Chairmans, COO, CMO của các doanh nghiệp 
trong các CLB VNR500 (500 doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam), FAST500 (500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh 
nhất Việt Nam), BP500 (500 doanh nghiệp Việt Nam thịnh 
vượng), PROFIT500 (500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 
Việt Nam) và Doanh nghiệp Top10 uy tín các ngành.

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG (DỰ KIẾN)

CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP VÀ TỔ CHỨC     



CHUỖI SỰ KIỆN VIETNAM CEO SUMMIT 
TỪ NĂM 2009 - 2017

ĐỊA ĐIỂM CHỦ ĐỀ

2009 17/07/2009 Khách sạn Caravelle, TP.HCM

10/08/2010 Khách sạn Inter Continental, HN

06/09/2010 Khách sạn Sheraton, TP.HCM

02/08/2012 Khách sạn Sheraton, HN

23/08/2013 Khách sạn Inter Continental
Asiana Saigon, TP.HCM

05/08/2014 Khách sạn Rex Hotel Saigon

13/07/2015 Khách sạn Pullman Saigon Centre,
TP.HCM

Chiến lược quản trị tài chính
Tận dụng cơ hội sau suy thoái

Chiến lược nhân sự cho các doanh nghiệp lớn:
Tận dụng vị thế - Đón đầu cơ hội tăng trưởng

Cơ hội vượt lên trong năm 2012. Góc nhìn của
các doanh nghiệp hàng đầu và tăng trưởng nhanh

Tái cấu trúc doanh nghiệp. Kinh nghiệm quốc tế
và thực tiễn áp dụng cho Việt Nam

Kinh tế sáng tạo - Đổi mới để thành công

Tái định hình các ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp
lớn Việt Nam trong giai đoạn chuyển tiếp 2014 - 2016

Thương hiệu số và các công cụ Marketing thế hệ mới:
các điển cứu mới từ đại học Harvard

Marketing đột phá:
Các điển cứu mới từ Đại học Harvard

Cuộc chuyển đổi vĩ đại thế kỉ 21 và chiến lược
của doanh nghiệp Việt Nam

27/07/2016 Khách sạn Sheraton, HN

18/07/2017 Khách sạn Sheraton, HN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2016



 

Vui lòng điền thông tin và fax mẫu đăng 
BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH: 

ký này về:
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM (VIETNAM REPORT)

Phòng 906 toà tháp Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024. 35160138  *  Fax: 024. 35140805  *  Hotline: 0904 766410 (ms.Hà)
Email: info@vietnamreport.net   *  Website: www.vietnamreport.net

1261 0000 223937
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: chuyển khoản

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM - Số tài khoản (VNĐ): 
Tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Ba Đình, TP. Hà Nội

Đăng ký và thanh toán trước ngày 15/7/2018, hóa đơn được gửi đến 10 ngày sau khi tham dự hội nghị
Đại biểu không thể tham dự hội nghị sẽ không được hoàn lại chi phí mà được chuyển sang tham gia vào những chương trình sau.

**Sự kiện giới hạn chức danh tham dự: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc và lãnh đạo cao cấp từ các doanh nghiệp VNR

THÔNG TIN TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ
Công ty: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Địa chỉ: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MST: __________________________________Người liên hệ:__________________________________________Chức vụ:_____________________________________________________
Tel: ________________________________ Fax:__________________________________Email: ___________________________________________________________________________

_________, ngày___tháng___năm 2018

ĐẠI DIỆN BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên và đóng dấu)

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ - TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH
VIETNAM CEO SUMMIT 2018

"KỶ NGUYÊN KINH TẾ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 
BÀI HỌC TỪ CÁC ĐIỂN CỨU HARVARD & TINH HOA KINH DOANH THẾ GIỚI "

ĐĂNG KÝ MUA VÉ / THAM DỰ

Tham dự Hội nghị (bao gồm tài liệu, teabreak,buffet trưa)   8.000.000 VND/vé (chưa bao gồm VAT)  

Doanh nghiệp Hội viên CLB VNR500, FAST500, BP500,PROFIT 500 được miễn phí 01 vé mời và được giảm 50% cho các vé tiếp theo. Phí trên chưa bao gồm VAT.    
Doanh nghiệp khác đăng ký tham dự nhóm (từ 3 người trở lên) hoặc đăng ký sớm (trước ngày 30/6/2018)  giảm giá 30% .

1. Họ tên:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chức vụ:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel:_______________________________________________________________ Mobile: ____________________________________________________________________________

Email:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Họ tên:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chức vụ:______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tel:_______________________________________________________________ Mobile: ____________________________________________________________________________

Email:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thông tin thành viên tham dự

Nội dung Phí tham dự Số lượng

ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ CHƯƠNG TRÌNH

300 TRIỆU VNĐ:  TÀI TRỢ KIM CƯƠNG 200 TRIỆU VNĐ:  TÀI TRỢ VÀNG

150 TRIỆU VNĐ:  TÀI TRỢ BẠC 100 TRIỆU VNĐ:  TÀI TRỢ TRUYỀN THÔNG

60 TRIỆU VNĐ:  TÀI TRỢ ĐỒNG

(Chọn mức tài trợ )
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BAN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VIỆT NAM

Add: Phòng 0906 Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Tel: 024. 35160138 - Fax: 024. 35140805 - Hotline: 0904 766410 (Ms Hà)

Email: info@vietnamreport.net; website: www.vietnamreport.net


