
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TỔ CHỨC TỌA ĐÀM SỐ 1: MỘT SỐ XU
HƯỚNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ THÔNG MINH NÂNG

CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DOANH NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI
VÀ VIỆT NAM.

Với định hướng phát triển nghiên cứu ứng dụng thực tiễn và lan
tỏa tri thức đến với cộng đồng, trường Đại học Kinh tế đã ra mắt
chuỗi sự kiện: UEB RESEARCH & SHARING. Ngày 31/5/2021,
mở đầu là Tọa đàm khoa học: Một số xu hướng quản trị sản xuất
và dịch vụ thông minh nâng cao năng suất chất lượng doanh
nghiệp trên thế giới và Việt Nam dưới hình thức trực tuyến nhằm
cung cấp các thông tin phản ánh một số xu hướng quản trị sản
xuất và dịch vụ thông minh nâng cao năng suất chất lượng trên
thế giới và Việt Nam. Buổi tọa đàm đã nhận được sự tham gia tích
cực của nhiều giảng viên, sinh viên, học viên của Nhà trường và
các cán bộ nghiên cứu, đại diện doanh nghiệp quan tâm. Tọa đàm
đã đề cập đến 4 chủ đề chính: Một số yêu cầu mới đối với hoạt
động cải tiến năng suất chất lượng tại Việt Nam trong bối cảnh
làn sóng công nghiệp 4.0; Chất lượng dịch vụ trong ngân hàng-Từ
quản trị dữ liệu đến cách xác định "sự thật ngầm hiểu" của khách
hàng; Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để bảo đảm an toàn an
ninh thông tin; Sản xuất thông minh-Kinh nghiệm quốc tế và hàm
ý cho Việt Nam. Đây là hướng đi gợi mở, là “sân chơi” bổ ích về
nghiên cứu khoa học cho giảng viên, cán bộ, sinh viên, học viên
của trường và chuyên gia, nhà nghiên cứu quan tâm nhằm kết hợp,
cộng hưởng nhiều nguồn lực khác nhau trong quá trình giảng dạy,
nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn để đạt được nhiều thành tựu giá trị
hơn, đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.
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