DIỄN ĐÀN CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Thời gian:

Ngày 3/11/2017 (thứ Sáu)

Địa điểm:

Khu Văn phòng và Phòng thí nghiệm QUATEST 3
Lô C5, Đường K1, Khu Công nghiệp Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
***

CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Thời gian

Chương trình

8.30 - 9.00

Đăng ký

9.00 - 9.10

Khai mạc và chụp ảnh

Lãnh đạo STAMEQ

9.10 - 9.35

Giới thiệu về hạ tầng chất lượng quốc gia;
tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy trình đánh sự
phù hợp

Chuyên gia PTB/ Graham Talbot

9.35 - 10.00

Các MRA khu vực (ASEAN, Châu Âu) và
lợi ích đối với các doanh nghiệp

Chuyên gia PTB/ Rajinder Sud

10:00 - 10:30

Trao đổi, thảo luận

Các diễn giả và người dẫn chương trình
(STAMEQ Moderator/ Vụ Hợp tác
Quốc tế)

10.30 - 10.50

Nghỉ giải lao

10.50 - 11.10

Hạ tầng chất lượng quốc gia của Việt Nam

STAMEQ

11.10 - 11.30

Rào cản kỹ thuật trong thương mại của các
nền kinh tế lớn đối với hàng hóa xuất khẩu
của Việt Nam

STAMEQ/ Văn phòng TBT Việt Nam

11.30 - 12.00

Trao đổi, thảo luận

Các diễn giả và người dẫn chương trình
(STAMEQ Moderator/ Vụ Hợp tác
Quốc tế)

12.00 -12.15

Tóm tắt các nội dung đã trình bày, thảo luận

Người dẫn chương trình/ Vụ Hợp tác
quốc tế

12.15 - 13.45

Ăn trưa

13.45 - 14.15

Tầm quan trọng của hạ tầng chất lượng
quốc gia: Quan điểm của doanh nghiệp sản
xuất

Doanh nghiệp sản xuất

14.15 - 14.45

Tầm quan trọng của hạ tầng chất lượng
quốc gia: Quan điểm của doanh nghiệp
ngành dịch vụ

Doanh nghiệp dịch vụ

Diễn giả

Đại diện Việt Nam của Ủy ban điều
phối doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN
(ACCMSME) – Cục Phát triển Doanh
nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

14.45– 15.10

Vai trò của Ủy ban điều phối doanh nghiệp
nhỏ và vừa ASEAN hỗ trợ doanh nghiệp tận
dụng các cơ hội về thương mại và đầu tư và
lợi ích từ hoạt động hội nhập ASEAN

15.10 -15.30

Nghỉ giải lao

15.30 -15.50

Nhu cầu của doanh nghiệp đối với hoạt
động tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và
khu vực

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy
sản Việt Nam - VASEP

15.50 -15.20

Tóm tắt các nội dung đã trình bày, thảo luận

STAMEQ Moderator/ Vụ Hợp tác
quốc tế

16.20 -16.30

Bế mạc hội thảo

STAMEQ

16.30

Kết thúc

* Hội thảo có phiên dịch và ăn trưa

