9:00 - 9:15

Opening / Khai mạc

9:15 - 10:00

PLENARY | KEYNOTE
Future Trends and their Impacts on Human Resources Management
KHÁN PHÒNG CHÍNH: Các xu hướng trong tương lai và tác động đối với Quản trị nguồn nhân lực

10:00 - 10:30

AGENDA

10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

Tea break and Expo experience / Giải lao và tham quan Triển lãm
ROOM A
Strategy | Chiến lược

ROOM B
Organization | Tổ chức

ROOM C
Application | Ứng dụng

How HR Strategy drive the
Business?

Panel | Maximizing Millennials for
Future

Practical HR in the 4th Industrial
Revolution
Samsung Case Study

Chiến lược nhân sự có thể
dẫn dắt doanh nghiệp?

TỌA ĐÀM | Tối ưu hóa thế hệ trẻ để
gây dựng tương lai cho doanh nghiệp

Giải pháp nhân sự trong cuộc
cách mạng 4.0 –
Bài học thực tiễn từ Samsung

HR to become Key Enabler of
Change

Innovative Talent Acquisition in
Digital Age

Panel | Human resources for
Start-ups. Simple or
Complicated?

Quản trị nhân sự trở thành nhân tố
chính kích hoạt sự thay đổi

Sáng kiến để thu hút nhân tài
trong thời đại số

TỌA ĐÀM | Nguồn nhân lực cho
Doanh nghiệp khởi nghiệp.
Đơn giản hay phức tạp?

12:30 - 14:00
14:00 - 15:00

15:00 - 16:00

Networking Lunch / Ăn trưa
Panel | Stories of Culture
Transformation

Driving Engagement through
Innovative Recognition

How can you know your people
are truly engaged?

TỌA ĐÀM | Những câu chuyện về
chuyển đổi văn hóa trong doanh
nghiệp

Gắn kết đội ngũ thông qua các
chương trình ghi nhận sáng tạo

Làm sao để biết nhân viên thực sự
gắn kết?

Master the Art of Leadership
in Asia

Building Learners, not Learning for How does Social Network impact
the organization
HR management?

Thấu hiểu nghệ thuật lãnh đạo
tại Châu Á

Xây dựng "người học" thay vì khóa học

Tác động của mạng xã hội đến quản
trị nhân sự hiện nay như thế nào?

16:00 - 16:30

Tea break and Expo experience / Giải lao và tham quan Triển lãm

16:30 - 17:15

PLENARY | PANEL
Developing your Human Capital, raising Productivity and improving your Business Efficiency
KHÁN PHÒNG CHÍNH | TỌA ĐÀM
Phát triển nguồn vốn nhân lực, nâng cao năng suất và đẩy mạnh hiệu quả kinh doanh

17:15 - 17:30

Bế mạc/ Closing

Notice: The organiser reserves the right in unforeseen circumstances to change the content of any
published particulars without liability.

