ECV reserves the right to modify the agenda.

Một số điểm nhấn:
➢
➢

Thực trạng phát triển và các thách thức của ngành công nghiệp da giày Việt Nam năm 2018
Lập kế hoạch phát triển ngành da giày Việt Nam, các sáng kiến mới của Chính phủ và tác
động đối với ngành da giày
➢ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và tác động đối với Cung – Cầu ở Việt
Nam;
➢ Xu hướng liên quan tới chi phí sản xuất và thiếu hụt lao động ở Việt Nam
➢ Chia sẻ kinh nghiệm và thách thức thành lập nhà máy sản xuất giày ở Việt Nam. Kế hoạch
phát triển trong tương lai.
➢ Xu hướng cung ứng giày dép của Việt Nam và các nước đang phát triển khác
➢ Quản lý dây chuyền cung ứng hiệu quả theo Mô hình xúc tiến và phát triển bền vững mới
của ngành công nghiệp da giày Việt Nam.
➢ Thảo luận nhóm chuyên gia: Trong kỷ nguyên mới, Mô hình tương lai cho các doanh
nghiệp giày dép Việt Nam như thế nào và thực hiện mô hình mới đó ra sao?
➢ Footwear Enterprises
Nhóm chủ đề 1: Trường hợp điển hình – Quản
Nhóm chủ đề Ⅱ: Các vấn đề lao động và đào tạo
lý dây chuyền cung ứng :
➢ Hiểu về Bộ luật lao động mới nhất của Việt
nam và tác động đối với ngành da giày
➢ Trường hợp điển hình: Quản lý dây chuyền
➢ Các vấn đề liên quan đến lao động như sự sẵn
cung ứng giày hiệu quả trong Bối cảnh mới
có, các chương trình đào tạo
➢ Quản lý dây chuyền cung ứng hiệu quả của
➢ Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững các
ngành công nghiệp thời trang
doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung
➢ Xu hướng cung ứng mới nhất ở Việt Nam và
ứng giày dép của Việt Nam
so sánh với các nước đang phát triển khác
➢ Thảo luận nhóm chuyên gia: Thực trạng và
➢ Thảo luận nhóm chuyên gia: Phân tích thực
các thách thức về nguồn lao động ở Việt Nam
trạng dây chuyền cung ứng theo Mô hình mới
và cách ứng xử
và các xu hướng trong tương lai

Nhóm chủ đề III: Công nghệ tiên tiến và Sản
xuất hiệu quả
➢
➢
➢
➢

Đạt đến chất lượng hàng đầu trong sản xuất
giày dép
Các thực hành tốt về sản xuất tiên tiến trong
nhà máy giày Việt Nam
Công nghệ sản xuất thông minh mới nhất cho
ngành công nghiệp da giày
Thảo luận nhóm chuyên gia: Các phương
pháp tiếp cận cho doanh nghiệp giày dép Việt
Nam để thực hiện mô hình phát triển mới

Nhóm chủ đề Ⅳ: Các ứng dụng nguyên vật
liệu da giày mới
➢
➢
➢
➢

Ứng dụng nguyên vật liệu mới cho ngành da
giày
Các phương án nguyên vật liệu mới để có
hiệu quả thực hiện cao
Các vật liệu thô từ sinh học để đáp ứng nhu
cầu bền vững trong ngành da giày
Triển lãm nguyên vật liệu mới
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Đơn vị tổ chức:

Nhà tài trợ cho bài trình bày:

Nhà tài trợ cho triển lãm:
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Bối cảnh
Theo thông tin từ Bộ Công thương Việt Nam, xuất khẩu da giày của Việt Nam năm 2016 đạt 1.1 tỷ đôi, đứng thứ hai
thế giới về số lượng (chỉ sau Trung Quốc). Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất da giày và thương
mại quốc tế, trở thành đối tác chiến lược chính cho nhiều nhãn hàng giày dép.
Thêm vào đó, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) sẽ giúp ngành công nghiệp da giày Việt Nam tiếp
cận tới công nghệ dễ dàng hơn với chi phí đầu vào thấp hơn. Trong khi đó, việc thành lập Cộng đồng kinh tế chung
ASEAN tạo điều kiện cho Việt Nam có cơ hội hợp tác với các nước khác phát triển nguyên vật liệu và hình thành nên
các dây chuyền cung ứng mới giúp giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất và góp phần duy trì được thị phần ở Mỹ, EU
và Nhật Bản.
Hội nghị thượng đỉnh năm 2018 được tổ chức nhằm phân tích sâu về ngành da giày Việt Nam. Lần đầu tiên, hội nghị
được tổ chức theo phương thức truyền thông toàn cầu, phân tích sâu dây chuyền cung ứng da giày, quản lý lao động
Việt Nam và công nghệ sản xuất tiên tiến để giúp đại biểu tham dự hiểu rõ hơn về thực trạng phát triển ngành da giày
Việt Nam cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh.

Lĩnh vực

Tham dự




















Chủ tịch/Phó Chủ
tịch/CEOs/COOs
Giám đốc điều hành/ Tổng
giám đốc
Giám đốc/ Trưởng các bộ
phận kinh doanh
Giám đốc kinh doanh/ Giám
đốc bán hàng quốc tế
Giám đốc phát triển kinh
doanh
Giám đốc phát triển chiến
lược
Giám đốc thị trường quốc tế
Giám đốc xuât/ nhập khẩu
Giám đốc khu vực
Giám đốc R&D
Giám đốc công nghệ
Giám đốc phát triển bền vững
Giám đốc chất lượng




















Các công ty sản xuất da giày
Các nhà cung cấp sản phẩm
giày dép mới
Các nhà cung ứng da
Các nhà sản xuất sợi hóa học
để sản xuất giày dép
Nhà sản xuất máy móc trong
ngành da giày
Các chi tiết máy trong ngành
giày dép
Các công ty hóa chất liên
quan tới da giày
Các đại lý
Các nhà cung ứng
Các công ty logistics
Các hãng luật
Các công ty tư vấn
Các công ty cấp chứng nhận
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Diễn giả



















Hiệp hội Da – Giày – Túi
xách Việt Nam
Bộ Công thương của Việt
Nam
Bộ Lao động, Thương binh
và Xã hội
Công ty Kingmaker
FootwearHoldings.
VF Group
Công ty dịch vụ Weave
SaiKutsu
New Balance
ZARA
Wolverine Worldwide
Adidas
Trường ĐH Đức – Việt
Golden Chang
Covestro

Ngày một
Thực trạng ngành công nghiệp
da giày Việt Nam



Các cơ hội và thách thức

Đại diện từ Chính phủ
08:30

Đăng ký tham dự
11:15

09:00

Thực trạng phát triển và các thách thức
Của ngành công nghiệp da giày Việt Nam
Năm 2018






Chính sách thương mại mới nhất
Nguồn nhân lực và nguyên liệu thô
Các chính sách khuyến khích của
Chính phủ
Các cơ hội và thách thức

Xu hướng liên quan tới chi phí sản xuất và
thiếu hụt lao động ở Việt NAm
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
(MOLISA)

11:50

Ăn trưa và Kết nối

13:30

Chia sẻ kinh nghiệm và các thách thức xây
dựng nhà máy sản xuất giày ở Việt Nam và
Phát triển trong tương lai

Hiệp hội Da – Giày – Túi xách Việt Nam


09:35

Lập kế hoạch phát triển ngành da giày
Việt Nam và các biện pháp khuyến khích
mới của Chính phủ. Tác động của các
biện pháp này đến ngành da giày Việt
Nam












Hiểu về Kế hoạch hướng dẫn phát triển
ngành đến 2020 và tầm nhìn đến 2030
Kế hoạch phát triển tổng thể đến năm
2025 và ngành da giày Việt Nam đến
năm 2020
Các tác động tiềm năng đến sản xuất da
giày, xu hướng cung ứng và công nghệ

Bộ Công thương Việt Nam

Phillip Kimmel
Giám đốc bán hàng và Thành viên ban giám đốc
Công ty Kingmaker Footwear Holdings.
14:05

Xu hướng cung ứng da giày của Việt Nam
và các thị trường đang phát triển khác
(Cambodia, India, Indonesia, Myanmar)



10:10

Giải lao và Kết nối




10:40

Các chính sách ưu đãi
Cơ sở hạ tầng
Trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường
Quản lý quan hệ lao động
Chia sẻ kinh nghiệm
Kế hoạch phát triển tương lai

Tổng quan xu hướng cung ứng
Dây chuyền cung ứng tối ưu
Kết nối hai nhà cung ứng
Các thách thức

EVFTA và các tác động đến Cung – Cầu ở VN



Cập nhật phát triển
Tác động đến ngành công nghiệp da giày

BishuJayaram
Phó Chủ tịch, tập đoàn cung cấp nguyên liệu
VF Corporation
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Ngày hai - Sáng
14:40

Nhóm chủ đề Ⅰ: Trường hợp điển hình
– Quản lý dây chuyền cung ứng trong
ngành da giày

Quản lý dây chuyền cung ứng nguyên liệu
hiệu quả theo Mô hình mới thúc đẩy phát
triển bền vững của ngành công nghiệp da
giày Việt Nam






Thực trạng dây chuyền cung ứng ngành
công nghiệp da giày Việt Nam
Kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro
Hội nhập dây chuyền cung ứng
Cơ hội và thách thức

09:00

Trường hợp điển hình – Quản lý dây chuyền
cung ứng nguyên liệu da giày hiệu quả trong
bối cảnh mới




Thực trạng dây chuyền cung ứng trong
ngành da giày Việt Nam
Kiểm soát chi phí và quản lý rủi ro
Hội nhập dây chuyền cung ứng
Cơ hội và thách thức
Phát triển bền vững

Phan Ai Cam Lai
Giám đốc
Công ty Weave Services.



15:15

Giải lao và Kết nối

15:45

Sản xuất thân thiện với môi trường thúc
đẩy ngành công nghiệp da giày bền vững

John Graebin
Giám đốc cao cấp, Nguyên phụ liệu
Deckers Brands





Tuân thủ
Tiết kiệm năng lượng
Bảo vệ môi trường

Damian Quinn
Giám đốc điều hành
SaiKutsu




09:35

ZARA
Giải lao và kết nối
10:10
10:40

16:20

17:00

Thảo luận nhóm chuyên gia: Trong kỷ
nguyên mới, mô hình doanh nghiệp da
giày tương lai của Việt Nam như thế nào và
thực hiện mô hình mới đó cho các doanh
11:15
nghiệp da giày của Việt Nam ra sao

Kết thúc ngày 1

Quản lý dây chuyền cung hiệu quả của ngành
công nghiệp thời trang

Xu hướng cung ứng hiện nay của Việt Nam
và so sánh với các nước đang phát triển khác
Wolverine Worldwide
Thảo luận nhóm chuyên gia: Phân tích thực
trạng dây chuyền cung ứng nguyên phụ liệu
theo mô hình mới và xu hướng tương lai

Thực trạng cung ứng

Chính sách

Quản lý dây chuyền cung ứng

Xây dựng cơ sở hạ tầng

Quản lý hậu cần

Phát triển bền vững
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Ăn trưa và kết nối
12:00

Ngày hai - Sáng
Nhóm chủ đề II: Các vấn đề lao động
11:15
và đào tạo

09:00

Hiểu về Luật lao động của Việt Nam và tác
động tiềm năng đến ngành công nghiệp da
giày





Ăn trưa và Kết nối
12:00

Luật lao động mới nhất
Xu hướng của điều chỉnh tiền công tối
thiểu
Các công ty nên làm gì để thích ứng

Ngày hai – Chiều
Nhóm chủ đề Ⅲ: Công nghệ tiên tiến và
Sản xuất hiệu quả

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
(MOLISA)
14:00
09:35

Thảo luận nhóm chuyên gia: Thực trạng hiện
nay và các thách thức của nguồn lao động ở
Việt Nam, phương pháp ứng xử

Các vấn đề liên quan đến lao động như sự
sẵn có, các chương trình đào tạo

Đạt được chất lượng tốt nhất trong sản xuất
da giày







Xu hướng liên quan tới thiếu hụt lao
động
Các chương trình đào tạo






Brian Oreilly
Phó Giám đốc, Trung tâm chuyển giao công
nghệ và quan hệ ngành
Trường ĐH Việt – Đức
Giải lao và kết nối



Sản xuất tinh gọn
Quản lý chất lượng
Tầm quan trọng của chất lượng
Kiểm toán sản phẩm
Phát triển sản phẩm
Tuân thủ xã hội
Cải tiến liên tục

Adidas

14:35

Thực hành tốt nhất về sản xuất tiên tiến
Nhà máy giày Việt Nam

10:10
10:40

Trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững
của các công ty sản xuất và cung ứng da
giày Việt Nam









Tuân thủ
Sản xuất thân thiện với môi trường
Quản lý quan hệ lao động
Quản lý dây chuyền cung ứng hiệu quả

Công nghệ và thiết bị tiên tiến
Quản lý hậu cần
Xây dựng cơ sở hạ tầng

Henry Moison
Giám đốc, Đảm bảo chất lượng
Golden Chang
Giải lao và Kết nối

Nhà máy da giày Việt Nam

15:10
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15:40

Khu vực triển lãm Nguyên phụ liệu mới
Nhóm chủ đề Ⅳ: Các ứng dụng nguyên
phụ liệu mới cho ngành da giày

Công nghệ sản xuất thông minh cho
ngành công nghiệp da giày




Dựa trên phần mềm
In 3D
Sản xuất kỹ thuật kỹ

Ứng dụng nguyên phụ liệu mới cho ngành
da giày
14:00

16:15

VF Group

Covestro

Thảo luận nhóm chuyên gia: Phương pháp
tiếp cận cho các doanh nghiệp Việt Nam
14:35
để thực hiện mô hình phát triển mới

Các phương án lựa chọn nguyên liệu mới
cho kết quả cao
Nhà tài trợ
Giải lao và kết nối

Kết thúc ngày 2
17:00
15:10

Nguyên liệu thô sinh học nhằm đáp ứng nhu
cầu phát triển bền vững cho ngành da giày

15:40
Nhà tài trợ
Triển lãm nguyên phụ liệu mới
16:15

Kết thúc ngày 2

17:15
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