
CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

“Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp” 

Ngày 07 tháng 12 năm 2018 

Hội trường lầu 7 VCCI Vũng Tàu, 155 Nguyễn Thái Học, Tp. Vũng Tàu 

 

Thời gian Nội dung Thực hiện 

8:00-8:30 Tiếp đón đại biểu Ban Tổ chức 

8:30-8:45 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo VCCI Vũng Tàu 

8:45-9:45 Tư duy và phương pháp đổi 

mới sáng tạo trong doanh 

nghiệp 

Ông Tony Wheeler - Chuyên gia đổi mới 

sáng tạo, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đổi mới 

doanh nghiệp của thành phố 

Redland/Australia 

9:45-10:00 Một số chính sách thúc đẩy 

đổi mới sáng tạo và khởi 

nghiệp trong doanh nghiệp tại 

BR-VT 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ 

10:00-11:00 - Tọa đàm: Đổi mới sáng tạo 

và khởi nghiệp trong doanh 

nghiệp – cơ hội và thách thức 

- Trao đổi, thảo luận 

- Ông Tony Wheeler - Chuyên gia đổi mới 

sáng tạo, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đổi mới 

doanh nghiệp T.p Redland/Úc 

- Lãnh đạo Công ty TNHH Thoát nước & 

Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

- Ông Hoàng Minh Ngọc Hải - TGĐ Công ty 

Cổ phần Thương mại VCHub 

- Ông Lâm Ngọc Nhâm, GĐ Công ty CP 

Nông Nghiệp Thương Mại Du Lịch Bầu Mây 

10:00-11:15 Bế mạc Ban Tổ chức 

 

*Thông tin diễn giả: Chuyên gia Tony Wheeler/ Chuyên gia đổi mới sáng tạo, Chủ 

tịch Hội đồng tư vấn đổi mới doanh nghiệp của thành phố Redland/Úc. 

Với hơn 25 năm kinh nghiệm quản lý, tư vấn, cố vấn cho các doanh nghiệp, các 

dự án khởi nghiệp công nghệ, Tony Wheeler có kiến thức và kinh nghiệm tổng hợp 

trong lĩnh vực công nghệ, chiến lược kinh doanh và văn hoá quản trị doanh nghiệp. Là 

doanh nhân, chuyên gia về đổi mới doanh nghiệp trong môi trường phức tạp, Ông đã 

làm việc với Ban giám đốc điều hành của các tập đoàn đa quốc gia, chính phủ tiểu 

bang và liên bang và các trường đại học về chiến lược, lãnh đạo, văn hóa, xây dựng 

các hệ sinh thái đổi mới  sáng tạo. Ngoài việc là đồng chủ tịch của Hội đồng tư vấn đổi 

mới doanh nghiệp của thành phố Redland, Úc, Ông còn còn là thành viên đóng góp 

tích cực cho Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ với vai trò cố vấn cho  River City 

Labs, UQ iLab, TechStars Startup Weekends, MTAiQ, và Unearthed và thực hiện các 

dự án ứng dụng công nghệ mới như các ứng dụng Blockchain, hệ thống năng lượng 

không phát thải, xe bay… Trước đó Ông là người chiến thắng chung cuộc của Chương 

trình Doanh nhân Toàn cầu của IBM ANZ 2013 Giải Cộng đồng bình chọn. 

  

 


