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INVITATION 
Vietnam – Korea Institute of Science and Technology (VKIST) hereby cordially invite all 

Vietnamese companies to take part in the “The 1st VKIST Industrial Network Forum” with topic: 
“Technology demand on automation manufacturing process of small and medium enterprises in 
Vietnam” which will be held in Hanoi on Wednesday , 29th August, 2018. 

VKIST is a new public science and technology agency under the Ministry of Science and 
Technology of Vietnam that is established through joint project between Vietnam and Korea 
Government with its mission: “become a leading institution in applied scientific research and the 
development of advanced technologies pertaining to industry and sustainable economic 
advancements”. 

“Industrial Network Forum” is the first event which VKIST and Vietnam Associations in 
electronics, automation and supporting industries will organize together to focus on technology 
demand of Vietnamese SMEs and to bridge industry and academy fields. 

Our hope is that this event will bring opportunity to raise your current difficulties and discuss 
about your own demand on automation manufacturing process. In particular, we are looking for 
Vietnamese enterprises focus on better and advance technology to become market winner.  

Below is event schedule. 

- Date & Time : 13:00 PM, Wednesday, August 29th, 2018 
- Location : Room 110, Ministry of Science and Technology, 113 Tran Duy Hung, Hanoi 

For more information, please contact  

 
- Ms.Tran Thuy – VKIST secretariat in Vietnam 

Email: tthanhthuy@most.gov.vn/thanhthuytran83@gmail.com; Mobile: 096 5588835 
- Mr. Manh Nguyen – VKIST 

Email: ducmanh2835@gmail.com; Mobile:090 6301993 
 
I hope to see you at the Forum. 

Respectfully, 
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GIẤY MỜI 
VKIST - DIỄN ĐÀN CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ I  

Thay mặt Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST), tôi xin chân thành mời 
các Doanh nghiệp Việt Nam tham gia “VKIST - Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I” với chủ đề: “Nhu 
cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt 
Nam” sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào thứ Tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018.  

Viện VKIST là một tổ chức khoa học công nghệ công lập thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam được thành lập thông qua dự án hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc 
với sứ mệnh: "Trở thành một tổ chức hàng đầu trong nghiên cứu khoa học ứng dụng và phát triển các 
công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành công nghiệp và tiến bộ kinh tế bền vững ". 

 “VKIST - Diễn đàn công nghiệp lần thứ I” là sự kiện đầu tiên mà VKIST và các Hiệp hội Việt 
Nam trong ngành công nghiệp điện tử, tự động hóa và hỗ trợ hợp tác cùng nhau và tập trung vào nhu 
cầu của các doanh nghiệp Việt Nam vừa và nhỏ, bên cạnh đó Viện là cầu nối giữa các ngành công 
nghiệp và trường đại học, viện nghiên cứu.  

Chúng tôi hy vọng rằng sự kiện này sẽ mang lại cơ hội để Doanh nghiệp nêu lên những khó 
khăn trong hiện tại và thảo luận về nhu cầu của công ty trong quá trình sản xuất tự động hóa. Đặc biệt, 
chúng tôi đang tìm kiếm các doanh nghiệp Việt Nam tập trung vào công nghệ tốt và tiên tiến hơn để 
trở thành người chiến thắng trên thị trường.  

Nội dung chương trình: 

- Thời gian: 13.00, thứ Tư, ngày 29 tháng 8 năm 2018 

- Địa điểm: Phòng 110, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội 

Vui lòng liên lạc nếu cần thêm thông tin: 
 
- Chị Trần Thủy- Ban thư ký VKIST tại Việt Nam 
Email: tthanhthuy@ most.gov.vn / thanhthuytran83@gmail.com; Điện thoại: 096 5588835 
- Anh Nguyễn Đức Mạnh – Email: ducmanh2835@gmail.com; Điện thoại: 090 6301993 

 

Tôi hy vọng gặp các bạn tại sự kiện này. 
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