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THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO
“HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRONG BỐI CẢNH
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”
Kính gửi: Quý tác giả, giảng viên, nghiên cứu viên và cá nhân, tổ chức quan
tâm chủ đề hội thảo
Trong bối cảnh tiện ích công nghệ số ngày càng phát triển, các ngân hàng đang đón
nhận nhiều cơ hội và thách thức từ quá trình thay đổi này. Bên cạnh những kỳ vọng về sự
gia tăng tiện ích cho khách hàng đến từ việc áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0, thì cũng có nhiều thách thức như áp lực cạnh tranh từ các công ty Fintech,
hay sự xuất hiện của các đồng tiền mã hóa trong thanh toán. Vấn đề đặt ra là các ngân hàng
phải làm gì để tận dụng được những lợi ích từ cuộc cách mạng này và tạo ra lợi thế cạnh
tranh cho riêng mình. Để tạo ra một diễn đàn nhằm chia sẻ những quan điểm, kết quả
nghiên cứu, những kinh nghiệm thực tiễn của các học giả, nhà nghiên cứu, những người
quan tâm đến lĩnh vực này, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức
Hội thảo khoa học với chủ đề “Hoạt động Ngân hàng trong bối cảnh Cách mạng công
nghiệp 4.0”
1. Chủ đề trao đổi
 Khung pháp lý đối với hoạt động của công ty Fintech
 Hoạt động của công ty Fintech
 Hoạt động ngân hàng trong bối cảnh ra đời và phát triển các công ty Fintech
 Vai trò của đồng tiền ảo đối với hoạt động ngân hàng
 Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến hệ thống tài chính, ngân hàng
2. Thành phần tham dự
- Đại diện Ban giám hiệu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
- Giảng viên trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.
- Đại diện các Ngân hàng thương mại và tổ chức Tài chính
- Các nhà nghiên cứu, sinh viên và những người quan tâm đến chủ đề Hội thảo.

3. Chương trình Hội thảo
Thời gian: 08 giờ 00, ngày thứ Sáu, 30/03/2018.
Địa điểm: Đại học Ngân hàng TP.HCM - Hội trường, Lầu 2, Số 36 Tôn Thất Đạm, Q1,
TP.HCM
Chương trình dự kiến:
7h30 – 8h00
: Đón tiếp đại biểu, khách mời tham dự
8h00 – 8h15
: Đại diện BTC thông qua chương trình tọa đàm
8h15 – 9h15
: Trình bày tham luận
9h15 – 10h15 : Trao đổi và thảo luận
10h15 – 10h30 : Đại diện BTC kết luận chương trình tọa đàm
10h30
: Bế mạc tọa đàm
4. Xác nhận thông tin tham gia buổi tọa đàm
Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý đại biểu vui lòng xác nhận việc tham dự
về Ban tổ chức hội thảo (Họ và tên, Chức vụ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ email) qua email
về hoithaokhoanganhang@gmail.com hoặc hoithaofintech2018@gmail.com trước 17h
ngày 28/03/2018.
Sự hiện diện của Quý vị sẽ góp phần quan trọng cho sự thành công của hội thảo. Ban tổ
chức rất mong nhận được phản hồi.
Trân trọng.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2018
TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO
P.TRƯỞNG BAN
(đã ký)

TS. Nguyễn Trần Phúc

Phúc đáp, thông tin thêm về hội thảo:
- Trưởng ban tổ chức: TS. Lê Thị Anh Đào - SĐT: 0908 375 496 – Email:
daolta@buh.edu.vn
- Ban Thư ký: Ths. Nguyễn Trung Hiếu - SĐT: 0986 952 973 – Email:
hieunt@buh.edu.vn

