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Bùi Trân Phượng
Hiệu trưởng 
Trường đại học Hoa Sen

Chào mừng các bạn đến với triển lãm Sáng tạo 
Thụy Điển tại Đại học Hoa Sen, thành phố 
Hồ Chí Minh!

Đại học Hoa Sen hân hạnh làm đối tác đại học của 
triển lãm Sáng tạo Thụy Điển 2015 nhân dịp 45 năm 
quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thụy Điển. Cuộc triển 
lãm đánh dấu mốc lịch sử quan trọng của hai quốc 
gia đã sát cánh bên nhau giải quyết những vấn đề 
quan trọng thiết thực với người Việt. Từ sự hỗ trợ hiệu 
quả của Thụy Điển, hàng loạt chương trình từ cải cách 
hành chính, xóa đói giảm nghèo đến hoạt động báo chí 
và dân chủ địa phương đã được tổ chức và đem lại thay 
đổi tích cực.

Cuộc triển lãm cũng đồng thời giới thiệu hình ảnh 
đất nước Thụy Điển như một quốc gia có sự sáng 
tạo cao, là nơi tạo ra nhiều sản phẩm đang tác động 
đến cuộc sống của hàng triệu người. Tinh thần của 
cuộc triển lãm đã khơi gợi trong tôi suy nghĩ về vai 
trò của trường đại học Việt Nam trong hệ thống sáng 
tạo ở thế kỷ này.Trường đại học là đòn bẩy và lò nung 
những phát kiến và ý tưởng phục vụ doanh nghiệp và 
người tiêu dùng. Điều này là cần thiết nhưng chưa 
đủ. Trường đại học phải là nơi tạo ra những phát 
kiến, sáng tạo xã hội để giải quyết những vấn đề toàn 
cầu và địa phương như đói nghèo, bất bình đẳng, và 
ô nhiễm. Trường đại học phải tích cực tạo điều kiện 
để những cộng đồng gặp thiệt thòi có thể tận dụng 
những sáng chế hiện có để cải thiện chất lượng sống 
của họ. Tôi hy vọng rằng sự cộng tác giữa doanh 
nghiệp Thụy Điển và trường đại học Việt Nam sẽ đem 
lại một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.

Chúc quý vị một chuyến tham quan bổ ích và đừng 
ngần ngại chia sẻ ý tưởng.

Annika Rembe
Viện trưởng 
Viện Thụy Điển

Lời chào

Camilla Mellander
Đại sứ
Đại sứ Thụy Điển 
tại Việt Nam

Năm nay, Thụy Điển và Việt Nam kỷ niệm 45 năm quan 
hệ ngoại giao và tình hữu nghị bền vững. Nhân mốc kỷ 
niệm quan trọng này, từ đầu năm tới nay, rất nhiều hoạt 
động và các chuyến thăm cấp cao đã được tiến hành tại 
cả hai nước Việt Nam và Thụy Điển. Với tư cách Đại sứ 
Thụy Điển tại Việt Nam, tôi rất vui mừng và tự hào được 
giới thiệu Chương trình Sáng tạo Thụy Điển ở Thành phố 
Hồ Chí Minh. Đây là một chuỗi sự kiện tổng kết chương 
trình các hoạt động kỷ niệm tại Việt Nam năm nay.

Triển lãm Sáng tạo Thụy Điển trưng bày những sáng tạo 
cho hiện tại và trong tương lai. Vậy đâu là những yếu tố 
then chốt trong việc phát triển năng lực sáng tạo? Đó là 
mối quan hệ gắn kết giữa những các cơ quan tổ chức có 
liên quan của Thụy Điển và Việt Nam gồm các bộ ngành, 
giới khoa học/các trường đại học và khu vực – mô hình 
hợp tác giữa ba khối, thông qua các cuộc thảo luận, 
thuyết trình, và những hoạt động có liên quan. Những 
đối tác Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm lớn đến những 
thành tựu sáng tạo của Thụy Điển và trong ba tuần diễn 
ra những sự kiện này, tôi hy vọng thông qua việc chia sẻ 
kinh nghiệm thì những quan hệ đối tác mới sẽ được thiết 
lập và những quan hệ hiện có sẽ được mở rộng.   

Do có rất nhiều tổ chức tham gia trong dự án này, thật 
khó để chúng tôi có thể chuyển hết lời cảm ơn tới tất 
cả các cá nhân và tổ chức đã phối hợp cùng chúng tôi. 
Nhưng tôi muốn đặc biệt cảm ơn Uỷ ban Nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh vì đã nhất trí đồng tổ chức chuỗi 
sự kiện tổng kết chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao Thụy Điển – Việt Nam tại thành phố 
Hồ Chí Minh và Sở Ngoại vụ thành phố cùng các Sở ban 
ngành có liên quan của thành phố trong việc hỗ trợ tổ 
chức chuỗi các sự kiện này. Cuối cùng, tôi xin được cám 
ơn Trường Đại học Hoa Sen vì đã nhất trí cùng chúng tôi 
tổ chức Triển lãm này tại cơ cở của trường.

Lê Hoàng Quân
Chủ tịch 
Uỷ ban Nhân dân 
thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là nơi tổ chức “Tuần 
sáng tạo Thụy Điển” để giới thiệu các công nghệ tiên 
tiến, tổ chức liên hoan phim và triển lãm ảnh về đất 
nước và con người Thụy Điển. Đây là một hoạt động ý 
nghĩa trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 45 năm thiết lập 
quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Thụy Điển.

Trong suốt những năm tháng đó, nhân dân Việt Nam 
và Thụy Điển đã không ngừng cùng nhau vun đắp cho 
tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhân 
dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu 
mà Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt 
Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước 
đây cũng như quá trình xây dựng và phát triển đất nước 
hôm nay. Có thể nói, những thành tựu đạt được trong 45 
năm qua là minh chứng hùng hồn cho tình cảm gắn bó, 
tình đoàn kết trong sáng và quan hệ hợp tác chân thành 
giữa hai nước.

Trong bối cảnh đó, tôi tin rằng “Chương trình sáng tạo 
Thụy Điển” sẽ là một cơ hội tuyệt vời để Thành phố Hồ 
Chí Minh tiếp cận với những giải pháp công nghệ tiên 
tiến của Thụy Điển và cùng với các đối tác Thụy Điển 
khai thác các khả năng hợp tác về khoa học công nghệ 
vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của cả hai bên.

Tôi chúc đất nước Thụy Điển ngày càng phồn vinh và 
nhân dân Thụy Điển luôn hạnh phúc . Chúc quan hệ Việt 
Nam – Thụy Điển không ngừng phát triển sâu rộng. 

Với tư cách Viện trưởng Viện Thụy Điển, tôi hân hạnh 
giới thiệu cuộc triển lãm Sáng tạo Thụy Điển với 
người dân, doanh nghiệp, và giới khoa học tại Việt 
Nam. Triển lãm này tập hợp một số những sáng tạo 
và phát minh mới nhất và thú vị nhất của Thụy Điển. 
Những sáng tạo này được lựa chọn không chỉ bởi tư 
duy công nghệ tiên tiến và thiết kế hấp dẫn mà còn 
bởi ý thức xã hội và môi trường của chúng – không chỉ 
hướng tới sự thay đổi mà còn là thay đổi tốt đẹp hơn.

Thụy Điển mặc dù chỉ chiếm 0,14% dân số thế giới 
nhưng lại nổi tiếng với sức mạnh sáng tạo mà chúng 
tôi tự hào giới thiệu. Triển lãm Sáng tạo Thụy Điển 
không chỉ là phương tiện để trưng bày những sáng 
tạo cụ thể hay thể hiện những lợi ích mà hệ thống 
sáng tạo của Thụy Điển mang lại mà quan trọng hơn, 
nó còn là cách mà chúng tôi hướng tới những đối tác 
quốc tế với mong muốn đối thoại và đồng sáng tạo 
trong tương lai.  

Những thách thức của hôm nay và ngày mai mang tính 
toàn cầu – và đòi hỏi hành động chung toàn cầu. Tôi hy 
vọng rằng cuộc triển lãm này sẽ là bước đệm cho sự 
tăng cường trao đổi giữa Thụy Điển và Việt Nam trong 
cả khu vực công và khu vực tư nhân. Bằng cách tập 
hợp kiến thức và chia sẻ kinh nghiệm, chúng ta có thể 
giải quyết được những thách thức của tương lai.
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Sáng tạo Thụy Điển ở Thành phố Hồ Chí Minh là 
một dự án với mục đích trưng bày những phát 
minh, sáng chế và sáng tạo của Thụy Điển, tạo 
điều kiện trao đổi ý tưởng giữa Thụy Điển và Việt 
Nam trong những lĩnh vực đó. Chúng tôi hy vọng 
rằng thông qua Sáng tạo Thụy Điển, người dân Việt 
Nam sẽ hiểu biết hơn về đất nước Thụy Điển; các 
công ty Thụy Điển, các trường đại học Thụy Điển và 
nền văn hóa Thụy Điển. 

Triển lãm được thiết kế riêng biệt
Cuộc triển lãm do Viện Thụy Điển khởi xướng gồm 
20 công ty sáng tạo mới của Thụy Điển. Triển lãm 
trưng bày những sáng tạo trong hiện tại và tương 
lai của Thụy Điển trong các lĩnh vực Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông (ICT), Khoa học Đời sống, 
Công nghệ sạch, và Trò chơi. Triển lãm Sáng tạo 
Thụy Điển vòng quanh thế giới bắt đầu ở Trường 
đại học Stanford ở Thung lũng Silicon năm 2011 và 
sau đó tiếp tục tại Mỹ, Canada, Braxin, Trung Quốc, 
Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2014, triển lãm tiếp 
tục ở châu Á bắt đầu từ Indonesia vào tháng 5 và 

bây giờ đang ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 – 
30 tháng 11.

Triển lãm diễn ra cùng với một loạt chương trình 
hoạt động khác như thuyết trình, hội thảo, hội nghị, 
hòa nhạc, phát biểu, chiếu phim, v.v.
 
Thời gian mở cửa 
Triển lãm sẽ mở cửa cho người dân vào xem hàng 
ngày từ ngày 10 đến 30 tháng 11 năm 2014 tại 
Trường đại học Hoa Sen, số 8 Nguyễn Văn Tráng, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giờ mở cửa hàng ngày: 08:00 – 17:00

Hướng dẫn
Nếu quý vị muốn đặt lịch xem triển lãm có hướng 
dẫn, xin mời gửi email đến: innovativesweden@si.se

ĐẠI HỌC HOA SEN

CACH MANG THANG 8

TƯỢNG ĐÀI
PHÙ ĐỔNG

THIÊN VƯƠNG

LÊ LAI

NGUYỄN THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ NGHĨA

NGUYỄN VĂN TRÁNG NGUYỄN TRÃI

NGUYỄN TRÃI

LÊ LAI

LÊ LAI

Sáng tạo Thụy Điển là gì? THôNg TiN Về THụy ĐiểN 
Những con số biết nói
THụy ĐiểN THeo NHữNg CHỉ Số:

MộT Số THôNg TiN Về THụy ĐiểN

1/131

2/141

1/27

1/82

4/40

Chỉ số Năng lực Sáng tạo 2011 (Trường Kinh doanh châu Âu)

dân số thế giới sống ở Thụy Điển 

bài báo được xuất bản trên các tạp chí khoa học kỹ thuật năm 2011

bộ trưởng của Thụy Điển là nữ 

công ty Thụy Điển tại Việt Nam

người đã được cứu sống bởi dây an toàn 3 điểm xuất hiện lần đầu tiên năm 1959 

Tỷ lệ tăng nhanh trên thế giới về số bằng phát minh sáng chế/đầu người

do Microsoft trả cho công ty sản xuất trò chơi điện tử Mojang

GDP được chi cho nghiên cứu và phát triển năm 2012

trong EUNước lớn 

giải Nobel đã được trao

đơn xin cấp bằng phát minh sáng chế tại Thụy Điển năm 2012

triệu dân Thụy Điển 

USD xuất khẩu công nghệ cao năm 2012

1/27 Bảng điểm Liên minh Sáng tạo 2014 (Ủy ban châu Âu)

1/82 Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu 2011 (Chỉ số Thịnh vượng Martin)

4/40 Chỉ số Sáng tạo Công nghệ sạch Toàn cầu 2014 (WWF, Nhóm Công nghệ sạch)

2/141 Chỉ số Sáng tạo Toàn cầu 2012 (INSEAD)

0.14 % 

9473 

50%

60

9.5

01 
triệu 

2.5
tỷ

16.5 
tỷ

3.41 

thứ
2

thứ
3

567

2 288 
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* Sự kiện dành cho khách mời Thông tin cập nhật về chương trình, xin vui lòng truy cập:
www.swedenabroad.com/hanoi hoặc www.faceboook.com/embassyofSwedeninHanoi

Chương trình 
thứ hai, Ngày 10/11 thứ ba, Ngày 11/11 thứ tư, Ngày 12/11 thứ Năm, Ngày 13/11 thứ SÁu, Ngày 14/11 thứ bảy, Ngày 15/11 Chủ Nhật, Ngày 16/11

8:30–13:00 
Lễ Khai mạc
Trang 10

8:30–13:00 
Hội thảo “Tinh thần sáng tạo”
Trang 11

9:00–17:30
gian hàng Thụy Điển tại 
VietWater
Trang 13

8:00–12:00
Công nghệ sạch từ Thụy 
Điển-Cải thiện tình trạn 
nước tại Việt Nam
Trang 13

9:00–16:00
gian hàng Thụy Điển tại 
VietWater
Trang 13

8:30–16:30
Ngày hội du học 
Thụy Điển
Trang 20-22

“Triển lãm du học 
Châu Âu” tại Hà Nội

14:00–16:00 
Đối thoại cấp cao *
Chính phủ, giới khoa học và 
doanh nghiệp – cùng nhau 
thúc đẩy sáng tạo?

13:00–17:00 
Hội thảo “Sáng tạo Thụy Điển 
đóng góp cho Công nghệ 
sạch toàn cầu”
Trang 13

9:00–17:30
gian hàng Thụy Điển tại 
VietWater
Trang 13

10:00–11:00 
Thụy Điển-Quê hương 
của giải Nobel
Trang 16

18:00 
Tiệc Nobel *

13:30–17:00
Hội thảo “giao thông đô thị”
Trang 12

17:00–20:30 
 giao lưu các cựu du học 
sinh Thụy Điển
Trang 17

19:15 
Liên hoan phim: ôi Tình yêu
Trang 18-19

Triển lãm ảnh: Lăng kính Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam

thứ hai, Ngày 10/11 thứ ba, Ngày 11/11 thứ tư, Ngày 12/11 thứ Năm, Ngày 13/11 thứ SÁu, Ngày 14/11 thứ bảy, Ngày 15/11 Chủ Nhật, Ngày 16/11

11:00–11:30 
Công bố và trao giải
Cuộc thi ảnh
Trang 23

9:00–12:00 
Hội thảo “Ứng phó thảm 
họa thiên tai”
Trang 25

9:00–12:00 
Hội thảo “Ứng phó thảm 
họa thiên tai”
Trang 25

9:00–17:15
Cuộc thi Thể thao điện tử
Trang 26

11:30–13:00
Lunch Beat
Trang 24

19:15 
Liên hoan phim: Simon và 
những cây sồi
Trang 18-19

Triển lãm ảnh: Lăng kính Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam

thứ hai, Ngày 10/11 thứ ba, Ngày 11/11 thứ tư, Ngày 12/11 thứ Năm, Ngày 13/11 thứ SÁu, Ngày 14/11 thứ bảy, Ngày 15/11 Chủ Nhật, Ngày 16/11

8:00–12:00
Hội thảo “Truyền thông 
Sáng tạo”
Trang 27

8:00–12:00
Hội thảo “Truyền thông 
Sáng tạo”
Trang 27

18:00 
Lễ Bế mạc *

19:15
Liên hoan phim:Tìm kiếm 
Sugar Man
Trang 18-19

19:15 
Liên hoan phim: Palme
Trang 18-19

19:15
Liên hoan phim: 
Đồng tiền bạc bẽo
Trang 18-19

20:00
Liên hoan Âm nhạc Châu Âu: 
Kristn Amparo
Trang 28

Triển lãm ảnh: Lăng kính Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam



Ngày khai mạc, 
ngày 10 tháng 11 
Trường đại học Hoa Sen

Hội thảo: Tinh thần Sáng tạo, 
ngày 11 tháng 11
Cách đây một thế kỷ, Thụy Điển là một trong 
những nước nghèo nhất châu Âu. Ngày nay, Thụy 
Điển là quốc gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực. 
Những phát minh và sáng tạo của Thụy Điển đã 
chinh phục thế giới, tạo ra việc làm và sự thịnh 
vượng. Với dân số 9,5 triệu người, Thụy Điển là 
một đất nước nhỏ nhưng đầy ý tưởng lớn. Nó được 
khởi đầu từ thời thơ ấu khi trẻ em được gợi mở để 
suy nghĩ và hành động theo sự sáng tạo của riêng 
mình. Tại nhiệm sở, nó được thể hiện ở khoảng 
cách rất gần gũi giữa người quản lý cấp cao với 
nhân viên và không có sự phân biệt thứ bậc cứng 
nhắc. Trí tò mò, sự sáng tạo, và mong muốn thay 
đổi của người Thụy Điển đã tạo ra những nhà phát 
minh sáng chế của Thụy Điển. Ngày nay, Thụy Điển 

là quốc gia hàng đầu thế giới về sáng tạo trong 
nhiều lĩnh vực. Ở Việt Nam, sự sáng tạo và đổi mới 
luôn được quan tâm. Những cuộc thi khuyến khích 
sáng tạo được tổ chức hàng năm, tập trung vào 
nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau và nhận được 
nhiều sự hỗ trợ từ phía các cơ quan của Chính phủ. 
Hãy tham gia với chúng tôi trong hội thảo thú vị 
này để biết thêm về Thụy Điển với những sáng tạo 
đã chinh phục thế giới và tìm hiểu về những công ty 
sáng tạo mới được thành lập của Thụy Điển cũng 
như các chia sẻ của các công ty sáng tạo Việt Nam 
từ ý tưởng đến ứng dụng thực tế. 

Thời gian: Thứ ba, ngày 11 tháng 11 09:00-12:00.
Địa điểm: Phòng 903, Trường đại học Hoa Sen

08:30-09:00 Đăng ký đại biểu

09:00-09:15 Cắt băng khai mạc và quan khách VIP thăm quan triển lãm, tầng trệt

09:30-10:00 Phát biểu chào mừng 
Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam 
Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (tbc)
Jonas Hafström, Đại sứ, Bộ Ngoại giao Thụy Điển
Ông Đỗ Sỹ Cường, Phó hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen 

10:00-10:15 Tại sao Thụy Điển là một đất nước sáng tạo 
Bà Annika Rembe, Viện trưởng Viện Thụy Điển

10:15-10:30 Làm thế nào để tạo ra một môi trường sáng tạo – vai trò của giới khoa học 
Eva Åkesson, Phó chủ tịch Trường đại học Uppsala Thụy Điển 

10:30-10:45 Những người tham gia sáng tạo là ai 
 – Từ ý tưởng đến thực tế – ba khối/khu vực cùng hợp tác 
Rickard Mosell, TGĐ Ideon

10:45-11:45 Ý nghĩa của sáng tạo trong thực tế 
Ví dụ từ những công ty mới thành lập của Thụy Điển và Việt Nam, được Emma Börjesson, 
JDome, Nguyễn Đức Minh, Centech, Truls Sjöstedt, Brighter, Bùi Việt Hà, Sống Xanh, 
David Wadström, Solvatten, Erik Lundström, Penny trình bày.

11:45-13:00 Ăn trưa buffet, Tầng 10

14:00-16:00 Đối thoại cấp cao: Chính phủ, giới khoa học và doanh nghiệp – làm thế nào để cùng nhau 
thúc đẩy sáng tạo?
Mục đích của cuộc đối thoại là thảo luận cách thức trong việc hợp tác thúc đẩy sáng tạo 
giữa các cơ quan ban ngành của chính phủ, giới khoa học/các trường đại học và cộng đồng 
doanh nghiệp. Một trường hợp điển hình về hợp tác giữa 3 khối/khu vực của Thụy Điển sẽ 
được giới thiệu để các vị khách mời cùng tham gia thảo luận. Các nhà hoạch định chính 
sách, học giả, và đại diện doanh nghiệp của Thụy Điển và Việt Nam sẽ tham dự đối thoại. 
Theo giấy mời

18:00 Tiệc Nobel tại khách sạn Rex
Tiệc chiêu đãi Nobel do Đầu bếp Thụy Điển Niclas Wahlström thực hiện 
Theo giấy mời

Chương trình dự kiến:

08:30–09:00 Đăng ký khách mời

09:00–09:05 Lời chào mừng 
Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

09:05–09:20 Bí quyết của Thụy Điển là gì? 
Những yếu tố thành công đằng sau việc Thụy Điển trở thành quốc gia hàng đầu thế giới về 
sáng tạo 
Annika Rembe, Viện trưởng Viện Thụy Điển

09:20–09:35 Việt Nam và sáng tạo 
VINASA (tbc)

09:35–10:00 Tại sao tinh thần doanh nhân lại quan trọng đối với sáng tạo: quan điểm của Thụy Điển 
Giáo sư Daniel Hjorth, Trường Kinh doanh Copenhagen

10:00–10:15 Thụy Điển và Việt Nam cùng hợp tác cho một tương lai xanh hơn 
 – trình bày trường hợp tiêu biểu 
Nguyễn Thị Thái Bình, Swedish SENTECH Vietnam

10:15–10:30 Những giải pháp sáng tạo – ví dụ từ ngành giao thông 
Peter Cederholm, Business Sweden và Volvo

10:30–11:00 Fika/Café nghỉ giải lao theo truyền thống của Thụy Điển

11:00–12:00 Hãy truyền cảm hứng! 
Những câu chuyện thành công ở Thụy Điển và Việt Nam – các công ty mới khởi nghiệp của 
Thụy Điển và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm dưới hình thức PechaKucha. Cơ hội gặp gỡ các 
công ty như Penny, Brighter, JDome và Solvatten cũng như các công ty Việt Nam.

12:00–13:00 Ăn trưa buffet
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Hội thảo: giao thông đô thị, 
ngày 11 tháng 11
Trong những năm gần đây, số người sở hữu xe hơi ở Việt 
Nam tăng lên nhanh chóng, góp phần làm tăng tình 
trạng tắc nghẽn ở khu vực đô thị. Tình trạng này dự kiến 
sẽ còn gia tăng nếu xu hướng tăng mật độ giao thông 
hiện tại tiếp tục diễn ra và ngày càng nhiều người đi xe 
máy chuyển sang ô tô. Phương tiện giao thông cá nhân 
chiếm lĩnh giao thông đô thị và yêu cầu tích hợp các loại 
hình giao thông khác nhau cũng như mở rộng giao thông 
công cộng ngày càng trở nên bức thiết.

Mạng lưới giao thông vận tải đáng tin cậy và hiệu quả là 
yếu tố thiết yếu đối với sự phát triển kinh tế quốc gia và là 
chất xúc tác cho sự phát triển khu vực. Thụy Điển có truyền 
thống lâu đời trong việc phát triển những giải pháp giao 
thông sáng tạo và bền vững. Một cách tiếp cận toàn diện 
được sử dụng để xây dựng những mạng lưới giao thông hiệu 
quả tổng hợp đa ngành. Bản chất của những ý tưởng này 
được tóm lại trong khái niệm SymbioCity. Đây là một sáng 
kiến của chính phủ Thụy Điển do Business Sweden – Tổ 
chức thương mại Thụy Điển điều hành.   

Hội thảo “Giao thông sáng tạo” sẽ tìm hiểu phương pháp 
tiếp cận của Thụy Điển đối với giao thông bền vững và 
trình bày những giải pháp giao thông sáng tạo do các công 
ty hàng đầu thế giới của Thụy Điển về giao thông vận tải 
thuyết trình.

Thời gian: Thứ ba, 11/11, 13:30–17:00
Địa điểm: Phòng 901, Trường đại học Hoa Sen

Chương trình (Sẽ khẳng định sau):

Phát biểu chào mừng của bà Camilla Mellander, Đại sứ 
Thụy Điển tại Việt Nam

Lời giới thiệu của đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thuyết trình về SymbioCity của ông Peter Cederholm, Ủy 
viên Thương mại, Business Sweden – Tổ chức thương mại 
Thụy Điển

Thuyết trình của công ty giải pháp giao thông hàng đầu 
Thụy Điển như Volvo Bus Corporation

Phần hỏi–đáp do ông Peter Cederholm chủ trì
 

SeNTeCH – Việt Nam quốc tế hóa, 
từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11

Hội THảo: NHữNg SáNg Tạo CủA THụy ĐiểN ĐóNg góP 
CHo CôNg NgHệ SạCH TRêN ToàN CầU 

Thụy Điển đi đầu thế giới về phát triển bền vững và môi trường 
trong sạch. Vị trí này có được dựa trên ba trụ cột: sự đồng 
bộ trong pháp luật bảo vệ môi trường và một tầm nhìn dài 
hạn rõ ràng, những sáng kiến tích cực ủng hộ môi trường, và 
quyết tâm chính trị khuyến khích doanh nghiệp trong cả nước. 
Những giải pháp môi trường của Thụy Điển phần lớn là do 
thành phần tư nhân sáng tạo ra khi nhìn thấy những cơ hội và 
sự bền vững của khung pháp lý vì môi trường.   

Swedish SENTECH Vietnam hoạt động từ năm 2011 và tạo 
điều kiện cho những quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp 
công nghệ sạch của Thụy Điển và Việt Nam. Hội thảo ngày 11 
tháng 11 sẽ mang nhiều doanh nghiệp công nghệ sạch của 
Thụy Điển đến với Việt Nam. Hội thảo sẽ có các hoạt động 
ghép nối các doanh nghiệp Thụy Điển với các đối tác Việt Nam 
quan tâm và mở ra những thảo luận cụ thể để những giải pháp 
của Thụy Điển mang lại cơ hội cho Việt Nam như thế nào.

Thời gian: Thứ ba, 11/11, 13:00–17:00
Địa điểm: Phòng 903, Trường đại học Hoa Sen

giAN HàNg THụy ĐiểN Tại VieTWATeR,
Từ Ngày 12 ĐếN Ngày 14 THáNg 11 

Hội chợ & Diễn đàn VietWater 2014 được Hiệp hội Cấp thoát 
nước Việt Nam (VWSA) và một số hiệp hội nước trong khu vực 
đăng cai tổ chức. Đây là hội chợ ngành cấp nước và xử lý nước 
thải lớn nhất của Việt Nam với hơn 300 doanh nghiệp tham 
gia hội chợ đến từ 32 quốc gia và dự kiến có hơn 9000 khách 
thăm quan. Các gian hàng quốc tế gồm các doanh nghiệp 
đến từ Thụy Điển, Nhật Bản, Pháp, Singapore, Thái Lan, Hàn 
Quốc, Trung Quốc, Israel, Nauy, Phần Lan, Hungary, v.v.  

60 năm trước đây, môi trường nước của Thụy Điển bị ô nhiễm 
nghiêm trọng nhưng nhờ có những phát minh sáng tạo của 
Thụy Điển mà ngày nay người ta có thể bơi ngay giữa lòng thủ 
đô Stockholm. Trong gian hàng Thụy Điển ở VietWater, một số 
công ty công nghệ sạch của Thụy Điển sẽ trưng bày những giải 

pháp góp phần nâng cao quản lý nước và chất lượng nước tốt 
hơn. Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với Swedish SENTECH 
Vietnam tổ chức gian hàng với mong muốn nâng cao nhận 
thức về cách làm của Thụy Điển trong lĩnh vực này.

Để biết thêm thông tin, xin mời vào trang web chính thức: 
www.vietwater.com

Thời gian: Thứ tư 12 – Thứ sáu 14/11, từ 9.00 – 17:30 (12 – 13/11)
9:00 – 16:00 (14/11)

Địa điểm: VietWater, Quầy Nước (I29-I30), Trung tâm Hội 
nghị & Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

13:00 – 13:05 Khai mạc hội thảo –  Ông Nguyễn Đức Vinh, Tư vấn cao 
cấp của SENTECH

13:05 – 13:15 Phát biểu khai mạc, Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy 
Điển tại Việt Nam

13:15 – 13:30 Các yêu cầu cấp thiết về công nghệ sạch cho xử lý môi 
trường của Việt Nam, Sở Tài nguyên Môi trường Thành 
phố Hồ Chí Minh

13:30 – 13:45 Công nghệ sạch -  Cơ hội kinh doanh mới cho khối 
doanh nghiệp tư nhân – Bà Nguyễn Thị Vân Hà, Trường 
đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh

13:45 – 14:00 Sáng tạo Thụy Điển và Môi trường, Bà Annika Rembe – 
Viện trưởng Viện Thụy Điển

14:00 – 14:10 Ideon-Mọi việc đều trở nên có thể - Ông Richard Mosell, 
Tổng giám đốc của Vườn ươm IDEON

14:10 – 14:20 Mạng lưới giúp sinh ra các sáng tạo trong công nghệ sạch- 
Ông Bengt Malmberg- Cán bộ Phát triển

14:20 – 14:25 Giới thiệu phần Kết nối cơ hội kinh doanh- Ông Nguyễn 
Đức Vinh, Tư vấn cao cấp của SENTECH

14:25 – 14:35 Công nghệ sáng tạo trong sản xuất nước tinh khiết và nước 
kháng khuẩn- Ông Micke Kedbäck,  Chủ tịch của Công ty 
BLab SWEDEN

14:35 – 14:45 Các sáng tạo trong xử lý chất thải - Tiếp cận hệ thống 
giúp chất thải trở nên có ích- Ông Birger Hörström, 
Tổng giám đốc của Công ty WTM

14:45 – 14:55 Các sáng tạo giúp sản xuất khí biogas dễ dàng với chi phí 
thấp- Ashish Shitoula. Đại diện quốc gia của Công ty FOV

14:55 – 15:00 Công nghệ sáng tạo nâng cao hiệu quả ứng dụng năng 
lượng mặt trời với chi phí thấp - Ông Nguyễn Đức Vinh, 
Tư vấn cao cấp của SENTECH

15:00 – 15:10 Sản xuất nước sạch bằng bức xạ mặt trời- Ông Micke 
Kedbäck, Đại diện của Công ty Solvatten tại Việt Nam

15:10 – 15:20 Kế hoạch chiến lược cho các giải pháp sáng tạo trong xử 
lý nước thải sinh hoạt và quản lý chất thải hữu cơ- Ông 
HB Wittgren, Giám đốc dự án của Công ty Urban Waters

15:20 – 17:00 Kết nối cơ hội kinh doanh giữa các doanh nghiệp tại 
tầng 10

Programme:

Photo by: Volvo
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Hội thảo: Công nghệ sạch của Thụy Điển dành cho 
việc cải thiện môi trường nước ở Việt Nam, 
ngày 13 tháng 11

Thụy Điển và Việt Nam là những quốc gia giàu tài 
nguyên nước. Vài thập kỷ trước đây, ô nhiễm nước tại 
Thụy Điển đạt đến mức báo động và nhà chức trách 
và các công ty tư nhân nhận thấy họ phải cộng tác với 
nhau để giải quyết vấn đề ô nhiễm. Được ủng hộ bởi 
một hệ thống chính trị có tầm nhìn tiến bộ, các công ty 
tư nhân đã sáng tạo ra những giải pháp không chỉ làm 
cho môi trường nước của Thụy Điển trở nên trong sạch 
mà còn đóng góp để nâng cao việc quản lý tài nguyên 
nước trên toàn cầu. Thụy Điển tiếp tục mang lại những 
giải pháp sáng tạo cho thị trường và nhiều doanh 
nghiệp Thụy Điển đã tạo ra những cơ hội kinh doanh 
bền vững từ những vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng. 

Hội thảo sẽ mở ra thị trường Việt Nam cho các doanh 
nghiệp Thụy Điển trong lĩnh vực công nghệ sạch. Họ 
sẽ trưng bày những ý tưởng như việc sử dụng nước 
thông minh và xử lý nước hiệu quả sẽ tạo ra chất lượng 
nước tốt hơn, các giải pháp quản lý chất thải sáng tạo, 
các hệ thống quản lý môi trường, xử lý nước và sản 
xuất khí sinh học biogas sẽ mang lại sự phát triển bền 
vững lâu dài hơn như thế nào. 

Thời gian: Thứ năm, ngày 13 tháng 11, 8:00 -12:00

Địa điểm: VietWater 2014, Phòng họp 4, Trung tâm Hội 
nghị & Triển lãm Sài Gòn, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

thông tin công ty:

WTM
WTM Environmental Solution là công ty hàng đầu 
Thụy Điển về chất thải nguy hại. Công ty đã có 22 năm 
kinh nghiệm về xử lý rác thải bệnh viện, xử lý chất 
thải nguy hại, các hệ thống thu gom rác thải và chuẩn 
bị rác thải hữu cơ cho các nhà máy sản xuất khí sinh 
học biogas. WTM cung cấp các giải pháp hệ thống 
toàn diện cho các đại lý xử lý chất thải, các bệnh viện 
và các doanh nghiệp lớn ở khu vực Scandinavia, Việt 
Nam và Trung Quốc.

Khả năng quan trọng nhất của WTM là năng lực cung 
cấp các giải pháp hệ thống toàn diện phù hợp cho 

Chương trình:

từng khách hàng cụ thể. Có nghĩa là công ty có các 
giải pháp cho từng khâu trong chuỗi quản lý chất thải, 
từ nguồn tới xử lý cuối cùng để sử dụng, tái chế, tiêu 
hủy hoặc loại bỏ cuối cùng bất kỳ loại chất thải nào. 

www.wtm.se
Người liên hệ: Birger Hörström, birger@wtm.se

BlaB
Blab đại diện cho một số công ty đi tiên phong trong 
nhiều lĩnh vực khác nhau của công nghệ sạch, vì thế 
họ có thể cung cấp những giải pháp toàn diện kết 
hợp những công nghệ từ một mạng lưới các công ty 
chuyên ngành. Công ty cung cấp những giải pháp 
công nghệ xanh tốt nhất bao gồm những giải pháp 
hiệu quả nhất về môi trường và chi phí cho mọi khách 
hàng trong mọi tình huống. Những lĩnh vực tập trung 
chính bao gồm tạo ra năng lượng từ chất thải, tiết 
kiệm năng lượng, công nghệ nước sạch và xử lý nước 
thải. Blab có các chuyên gia có kinh nghiệm quốc tế 
sâu rộng từ hơn 40 quốc gia gồm cả Việt Nam và khu 
vực Đông Nam Á. 

www.blabsweden.com
Người liên hệ: Micke Kedbäck
micke.kedback@blabsweden.se

SoLVATTeN 
Là giải pháp về nước cho hộ gia đình, Solvatten là một 
giải pháp hiệu quả về chi phí và thân thiện với môi 
trường để xử lý và đun nóng nước (>75°C). Có thể xử 
lý 10-40 lít nước một ngày (công suất +60’000 lít) theo 
khuyến nghị về nước sạch của WHO. Solvatten có thể 
cải thiện được sức khỏe và điều kiện vệ sinh trong một 
thời gian dài ở những nơi còn nghèo đói mà không cần 
gì thêm sau khi nhận được máy. Chi phí cho 1 lít nước thấp 
hơn nhiều so với bất kì phương pháp nào khác hiện có. 

www.solvatten.se
Người liên hệ: 
David Wadström, david.wadstrom@solvatten.se
Huỳnh Văn Sơn, vanson.huynh@vanson.se

PPAM SoLKRAFT
PPAM Solkraft được thành lập năm 2002, kinh doanh 
các giải pháp năng lượng hiệu quả và bền vững.

Sản phẩm chính của PPAM Solkraft là các module 
quang điện chất lượng cao, chỉ sử dụng những nguyên 
liệu thô chất lượng cao từ các nhà cung cấp hàng đầu. 
Các module quang điện do PPAM SOLKRAFT cung cấp 
mang lại giải pháp tin cậy với thời gian bắt đầu phát điện 
được rút ngắn. Gói giải pháp được cung cấp luôn kèm 
các dịch vụ kỹ thuật để đảm bảo kết quả cuối cùng có 
hiệu suất cao.

www.ppamsolkraft.se
Người liên hệ: Samar Nath 
samar.nath@ppamsolkraft.se

FoV BiogAS
FOV Biogas cung cấp những giải pháp tùy chỉnh về khí 
sinh học biogas hiệu quả về chi phí trên toàn cầu. Đạt 
được sự hiệu quả về chi phí nhờ việc sử dụng nguyên 
liệu thông minh và những giải pháp thiết kế. Hệ thống 
được sản xuất trong nhà máy với chất lượng vượt trội, 
sau đó được đưa ra hiện trường và được lắp đặt nhanh 
chóng và dễ dàng. Các giải pháp của FOV Biogas có thể 
mở rộng quy mô và bao gồm những hệ thống nhỏ cho 
gia đình và hệ thống lớn cho đô thị và các cơ sở công 
nghiệp. Công ty cộng tác chặt chẽ với những nhà nghiên 
cứu hàng đầu của Thụy Điển về khí sinh học biogas và 
các giải pháp tận dụng chất thải.

www.fovbiogas.com
Người liên hệ: Fredrik Johansson
fredrik.johansson@fov.se
 

08:00- 08:05 Khai mạc hội thảo –  Ông Tomas Hertzman, Giám 
đốc SENTECH Việt Nam

08:05- 08:15 Phát biểu khai mạc, Bà Camilla Mellander, Đại sứ 
Thụy Điển tại Việt Nam

08:15- 08:30 Tình trạng nước tại Việt Nam- Vấn đề và cơ hội
08:30- 08:45 Thị trường nước- Cơ hội kinh doanh cho khối doanh 

nghiệp tư nhân- Ông Trần Văn Khải, Phó Chủ tịch 
thường trực, Giám đốc Văn phòng Hiệp hội khí Sinh 
học phía Nam, Việt Nam 

08:55- 09:05 Mạng lưới hỗ trợ quản lý nước- Ông Bengt 
Malmberg- Cán bộ Phát triển Kinh Doanh của Mạng 
lưới Kinh doanh Bền vững

09:05- 09:10 Giới thiệu phần Kết nối cơ hội kinh doanh- Ông 
Tomas Hertzman, Giám đốc SENTECH Việt Nam

09:10- 09:20 Nước tinh khiết và nước kháng khuẩn- Phương pháp 
tự nhiên – Ông Micke Kedbäck, Chủ tịch và Tổng 
Giám đốc Blab

09:20- 09:30 Phối hợp xử lý và quản lý chất thải và nước thải để 
đạt kết quả cao nhất. Birger Hörström, Chủ tịch và 
TGĐ WTM AB

09:30- 09:40 Các giải pháp sản xuất khí biogas linh hoạt và chi 
phí thấp - Ashish Shitoula. Đại diện quốc gia của 
Công ty FOV

09:40- 09:45 Cải tiến công nghệ nâng cao hiệu quả ứng dụng năng 
lượng mặt trời với chi phí thấp. Ông Nguyễn Đức Vinh, 
Tư vấn cao cấp của SENTECH

09:45- 09:55 Sản xuất nước sạch bằng bức xạ mặt trời- Ông 
Micke Kedbäck, Đại diện của Công ty Solvatten tại 
Việt Nam

09:55- 10:05 Phương pháp xử lý chất thải và nước thải sinh hoạt 
song song- Ông HB Wittgren, Giám đốc dự án của 
Công ty Urban Waters

10:05- 12:00 Kết nối cơ hội kinh doanh giữa các doanh nghiệp
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Hội thảo: Thụy Điển 
– Quê hương của giải Nobel, 
ngày 14 tháng 11

Sự kiện giao lưu cựu du học sinh 
Thụy Điển,
ngày 14 tháng 11

Giải Nobel được coi là giải thưởng uy tín nhất trên thế 
giới. Giải thưởng được đặt theo tên của Alfred Nobel 
(1833-1896), một nhà hóa học, một kỹ sư người Thụy 
Điển, người đã phát minh ra thuốc nổ dynamite. 
Những phát minh đã được trao giải gồm có tia X, 
hiện tượng phóng xạ, penicillin và năm nay là đèn 
LED xanh. Những nhân vật nổi tiếng đã được trao 
giải Nobel có Nelson Mandela, Marie Curie, Ernest 
Hemmingway và Albert Einstein.

Ngày Nobel là ngày 10 tháng 12 hàng năm. Đối với 
những người giành được giải thưởng, đó là ngày 
trọng đại nhất trong cả một tuần lễ của những buổi 
chiêu đãi và bài diễn văn. Tại lễ trao giải Nobel ở 
Stockholm, những người được trao giải về Vật lý, 
Hóa học, Y học, Văn học, và Kinh tế được nhận một 
huy chương từ nhà vua Carl XVI Gustaf cùng với 
một bằng chứng nhận và phần thưởng bằng tiền 

Bạn có phải là một trong số hàng trăm người Việt 
Nam đã từng du học ở Thụy Điển? Chúng tôi hy 
vọng rằng bạn đã có khoảng thời gian vui vẻ ở Thụy 
Điển và có những kỷ niệm đáng nhớ về đất nước 
nơi bạn đã du học. Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt 
Nam mong muốn giữ liên lạc với bạn, lắng nghe 
những trải nghiệm của bạn ở Thụy Điển và công 
việc hiện tại của bạn. Trong thời gian triển lãm 
Sáng tạo Thụy Điển ở Thành phố Hồ Chí Minh, 
chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp mặt các cựu du 
học sinh Thụy Điển, mời các bạn thăm quan một 
vòng triển lãm, nghe giới thiệu về giải Nobel và gặp 
gỡ Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander, nhà du 

mặt. Sau đó là tiệc gala chiêu đãi. Giải Nobel Hòa 
bình được trao ở Oslo cùng ngày. Những nhà văn 
đoạt giải Nobel Văn học như Rudyard Kipling và 
Doris Lessing, đã làm mê đắm độc giả bằng những 
tác phẩm như Cuốn sách rừng rậm hay Cỏ hát.   

Vào thứ sáu, ngày 14 tháng 11, Triển lãm Sáng tạo 
Thụy Điển sẽ tổ chức một sự kiện về Nobel và sáng 
tạo. Những người được trao giải Nobel đã thành 
công như thế nào, những câu chuyện đằng sau 
những phát minh vĩ đại của họ là gì?

Diễn giả: Giáo sư Ulf Larsson đến từ Viện bảo tàng 
Nobel ở Stockholm
Thời gian: Thứ sáu, 14/11, 10:00-11:00
Địa điểm: Phòng 204 Charlie Chaplin, Trường đại 
học Hoa Sen

hành vũ trụ người Thụy Điển Christer Fuglesang và 
năm trường đại học của Thụy Điển. Chúng tôi cũng 
sẽ có một bữa tối giao lưu để bạn có thể gặp gỡ 
những người bạn cũ và mới.   

Nếu bạn là cựu du học sinh Thụy Điển, xin mời gửi 
thông tin liên hệ đến địa chỉ e-mail sau để đăng 
ký: swevietalumni@gmail.com

Thời gian: Thứ sáu, 14/11, 17:00-20:30
Địa điểm: Phòng 204 Charlie Chaplin, Trường đại 
học Hoa Sen

Chương trình:

17:00–17:30

17:30–18:00

18:00–18:45 

18:45–18:50 

18:50–18:55 

18:55–19:00 

19:00–20:30 

Mở cửa

Nói chuyện về giải Nobel và các phát minh, Giáo sư Ulf Larsson, Viện Bảo tàng Nobel tại Stockholm

Thăm quan triển lãm Sáng tạo Thụy Điển ở Trường ĐH Hoa Sen

Lời chào mừng của bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, tầng 10

Phát biểu của đại diện cựu du học sinh

Chụp ảnh lưu niệm

Ăn tối – Giao lưu với Phi hành gia người Thụy Điển Christer Fuglesang

Photo by: Werner Nystrand/Folio/imagebank.sweden.se, Ola Ericson/imagebank.sweden.se Photo by: Magnus Liam Karlsson/imagebank.sweden.se
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Liên hoan phim, 
ngày 14, 21 và ngày 26-28 tháng 11 
Chào mừng các bạn đến với Liên hoan phim Thụy 
Điển! Liên hoan phim này được đồng tổ chức cùng 
với câu lạc bộ điện ảnh Ngôi nhà Nghệ thuật Điện 
ảnh của Trường đại học Hoa Sen. Nền điện ảnh Thụy 
Điển đã có thành công quốc tế từ lâu. Hiện nay, một 
thế hệ đạo diễn mới đang tạo ra dấu ấn, sản xuất 
những sản phẩm từ phim truyện đến phim tài liệu, 
phim ngắn và phim dài. Trong liên hoan phim lần 
này, chúng tôi sẽ trình chiếu một số bộ phim đa dạng 
của Thụy Điển, cả phim cũ và phim mới, phim truyện 
và phim tài liệu, các bạn cũng sẽ được xem bộ phim 
giành giải Oscar mới nhất của Thụy Điển.

Thời gian:
Thứ sáu, 14/11 lúc 19:15: Ôi Tình yêu (Show me love) 
Thứ sáu, 21/11 lúc 19:15: Simon and the Oaks- 
Simon và những cây sồi
Thứ tư, 26/11 lúc 19:15: Searching for Sugarman- 
Tìm kiếm Sugar Man 
Thứ năm, 27/11 lúc 19:15: Palme
Thứ sáu, 28/11 lúc 19:15: Easy Money - Đồng tiền bạc bẽo 

Vào cửa tự do. Do số lượng ghế ngồi có hạn, mong quý vị 
đến sớm để được phục vụ tốt nhất.

Địa điểm: Phòng 204, Charlie Chaplin, Trường đại 
học Hoa Sen 

Tất cả các phim đều có phụ đề tiếng Việt.

ôi Tình yêu (Show me love)  
[1998 • Thụy Điển]
Teenage love and the confusion of growing up in a 
Tình yêu tuổi vị thành niên và những rắc rối khi lớn 
lên trong một cộng đồng nhỏ ở bờ biển phía tây của 
Thụy Điển là những nội dung chính trong bộ phim 
giành giải thưởng này. Cô bé 16 tuổi Agnes là người 
cô đơn nhất trên thế giới. Hay ít ra là cô bé cảm thấy 
như vậy. Cô bé yêu Elin, cô gái nổi bật chơi với tất cả 
đám con trai ở trường. Một đêm, Elin và chị mình 
đến nhà Agnes. Sau đêm đó, Elin bắt đầu nghĩ rằng 
có thể cô cũng là người đồng tính.

Đạo diễn: Lukas Moodysson
Giải thưởng: Liên hoan phim quốc tế Berlin 1999, 
Giải thưởng của Viện Phim ảnh Anh Quốc 1999, 

Liên hoan phim Đại Tây Dương 1999, Giải thưởng 
của Viện Phim ảnh Thụy Điển 1999 
Thời gian chiếu: 89 phút

Simon and the oaks – Simon và những cây sồi
[2011 • Thụy Điển, Nauy, Đan Mạch, Đức, Hà Lan]
Simon lớn lên trong một gia đình công nhân ở ngoại ô 
Gothenburg trong Chiến tranh thế giới II. Dù được gia 
đình yêu thương, cậu vẫn cảm thấy lạc lõng và khác 
biệt. Simon rất tài năng và mặc dù không được bố mẹ 
đồng ý, cậu xin vào học ở những ngôi trường mà những 
người xuất thân như cậu ít khi xin vào. Ở đây cậu gặp 
Isaac, con trai của một người bán sách Do Thái giàu 
có đã chạy nạn từ Đức sang. Cuộc sống của hai cậu bé 
và gia đình của họ gắn với nhau cùng lúc chiến tranh 
tàn phá ở châu Âu. Bộ phim được dựa trên tiểu thuyết 
cùng tên của Marianne Fredriksson.    

Đạo diễn: Lisa Ohlin
Giải thưởng: Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nam 
diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Phim Thụy 
Điển năm 2012, Giải thưởng do Khán giả bình chọn, 
Festival De Cine Escandinavo, Argentina, Montblanc 
Drehbuch-Preis, Filmfest Hamburg, Tyskland 
Thời gian chiếu: 122 phút

Tìm kiếm Sugar Man (Searching For Sugar Man)
[2012 • Thụy Điển, Anh]
Bộ phim tài liệu ca nhạc giành giải Oscar về Sixto 
Rodriguez; nhạc sĩ với tài năng sánh ngang với Bob 
Dylan. Rodriguez đã thất bại trong vai trò người viết 
nhạc ở Mỹ trong thập niên 1970. Những bản thu 
âm của ông bán được không quá 100 đĩa và rồi sau 
đó ông đột nhiên biến mất. Có tin đồn ông đã tự 
tử trong một buổi hòa nhạc. Tuy nhiên ở Nam Phi, 
dù không biết đến Rodriguez, câu chuyện lại hoàn 
toàn khác. Ở một đất nước bị đàn áp bởi chế độ 
Apartheid, những bài hát của ông trở nên rất phù 
hợp và thông qua thông điệp hòa bình của chúng, 
những bài hát đó đã thành công lớn. Nhiều năm 
sau, hai người hâm mộ đã quyết định tìm hiểu xem 
điều gì đã thực sự xảy ra với thần tượng của họ. 

Đạo diễn: Malik Bendjelloul
Giải thưởng: Giải Oscar cho phim tài liệu hay nhất 
năm 2012. Giải thưởng Phim Thụy Điển năm 2013. 

Searching for Sugar Man đã giành được 27 giải 
thưởng phim quốc tế. 
Thời gian chiếu: 83 phút

PALMe
[2012 • Sweden]
Palme là bộ phim thành công ngay lập tức và thu 
hút số lượng người đến rạp xem phim đông nhất ở 
Thụy Điển kể từ năm 1979. Bộ phim tài liệu kể về 
câu chuyện của Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme, bị 
ám sát năm 1986. Trong nhiều năm, vụ ám sát này 
đã che phủ hình ảnh của ông. Đây là câu chuyện 
về ông và cách ông đã thay đổi lịch sử. Palme khác 
với tất cả các chính trị gia Thụy Điển khác, trước 
và sau ông. Ông trưởng thành trong một gia đình 
thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng đã quyết định “từ 
bỏ” tầng lớp đó để đại diện cho những người dân 
bình thường, dẫn dắt đất nước mình trở nên bình 
đẳng nhất trên thế giới. Phỏng vấn gia đình, bạn bè, 
đồng nghiệp và cả đối thủ của ông, bộ phim kể lại 
câu chuyện về một con người vừa được yêu quý vừa 
bị thù ghét – một trong những nhân vật phức tạp và 
đáng chú ý nhất trong lịch sử Thụy Điển.  

Đạo diễn: Maud Nycander, Kristina Lindström
Giải thưởng: Giải thưởng Phim Thụy Điển năm 2013
Thời gian chiếu: 103 phút

Đồng Tiền Bạc Bẽo (easy Money)
[2010 • Thụy Điển]
Trong bộ phim hình sự gay cấn này đầy rẫy sự dối 
trá và phản bội, tiền là vua.
JW là một thanh niên trẻ muốn có tất cả mọi thứ. 
Anh ta đàn đúm với những người bạn giàu có, giả vờ 
giống như họ nhưng sống bí mật trong một căn hộ 
nhỏ và làm thêm để có tiền cho những thói quen xa 
xỉ. Khi anh ta phải lòng Sophie, một cô gái xinh đẹp 
và giàu có, sự thôi thúc muốn sống một cuộc sống 
giống như cô gái khiến cho anh ta càng thêm muốn 
kiếm tiền dễ dàng. 
Jorge trốn khỏi nhà tù nhưng anh ta sẽ đi đâu? Anh 
ta có nhiều kẻ thù bên ngoài nhà tù và họ đều muốn 
anh ta phải chết. Một vụ buôn cocaine lớn có thể là 
lối thoát cho anh ta.
Mrado là một chiến binh đường phố dày dạn. Nhiệm 
vụ của anh ta là xóa sổ Jorge và không được phép 
làm ông chủ thất vọng. Nhưng ưu tiên số một của 
Mrado luôn là con gái của anh ta.

Đạo diễn: Daniél Espinosa
Giải thưởng: Giải thưởng Phim Thụy Điển năm 2011
Thời gian chiếu: 124 phút
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Chương trình:

08:30-09:00 Đăng ký, Phòng 903

09:00-09:05 Khai mạc và bài trình bày của bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

09:05-09:15 Lời chào mừng và bài trình bày của bà Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen

09:15-09:45 Phát biểu của Christer Fuglesang, nhà du hành vũ trụ Thụy Điển và Phạm Tuân, nhà du 
hành vũ trụ Việt Nam.

09:45-10:15 Bài giới thiệu về giải Nobel do Giáo sư Ulf Nilsson từ Viện bảo tàng Nobel trình bày

10:15-10:45 Fika (nghỉ giải lao)

10:45-11:15 Bài trình bày của Viện Thụy Điển về Thụy Điển như một địa chỉ du học

11:15-11:30 Một số công ty Thụy Điển tại Việt Nam nêu những suy nghĩ và quan điểm về cơ hội việc làm 
cho những du học sinh Việt Nam đã học tập tại Thụy Điển.

11:30-11:45 Cựu du học sinh Thụy Điển chia sẻ kinh nghiệm về du học tại Thụy Điển.

11:45-13:00 Ăn trưa nhẹ, tầng 10

13:00-16:00 Giao lưu tự do giữa sinh viên Việt Nam với các trường đại học, công ty và cựu du học sinh Thụy Điển. 
Tham gia kiểm tra trình độ tiếng Anh. Phòng 204 Charlie Chaplin

16:00 Công bố người thắng giải thưởng khóa học tiếng Anh 2 tuần tại Singapore.

Nếu bạn từng thắc mắc du học ở Thụy Điển như 
thế nào thì đây là cơ hội để bạn tìm hiểu thêm. 
Vào thứ bảy, ngày 15 tháng 11 bạn sẽ được biết 
khi năm trường đại học hàng đầu của Thụy Điển 
sẽ tới Thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ và giới 
thiệu về các chương trình học của họ. Trong 
ngày hôm đó, bạn sẽ được nghe giới thiệu của 
Viện Thụy Điển về du học ở Thụy Điển, gặp gỡ hai 
nhà du hành vũ trụ, một người Thụy Điển và một 
người Việt Nam và tìm hiểu về giải thưởng uy tín 
nhất thế giới – giải Nobel. Bạn cũng có thể gặp 
gỡ một số công ty Thụy Điển đang hoạt động tại 
Việt Nam để tìm hiểu những cơ hội việc làm và 
lắng nghe những chia sẻ từ một số cựu du học 
sinh Thụy Điển.

Học tập tại Thụy Điển rất khác biệt, các trường đại 
học Thụy Điển có môi trường cởi mở và nhấn mạnh 

Du học Thụy Điển – Đó không chỉ là 
một nơi đến, đó là cả một tương lai! 
Ngày 15 tháng 11

vào làm việc nhóm. Điều này sẽ mang lại những kỹ 
năng quý báu cho bạn trong tương lai. Bạn không 
cần phải biết tiếng Thụy Điển để sống và học tập 
ở Thụy Điển, tiếng Anh là đủ và các trường đại học 
Thụy Điển có hơn 600 chương trình học thạc sĩ dạy 
hoàn toàn bằng tiếng Anh. EF – Education First 
sẽ tiến hành một bài kiểm tra miễn phí vào ngày 
hôm đó để bạn có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh 
của mình. Trong số những người tham dự kiểm 
tra tiếng Anh, một người may mắn sẽ trúng giải là 
một khóa học tiếng Anh 2 tuần ở Singapore gồm vé 
máy bay, tiền học phí, chỗ ăn ở. Để biết thêm thông 
tin về du học Thụy Điển và cách thức nộp hồ sơ, xin 
mời vào: www.studyinsweden.se

Thời gian: Thứ bảy, 15/11, 8:30-16:00
Địa điểm: Phòng 903 và phòng 204 Charlie 
Chaplin, Trường đại học Hoa Sen

Các trường đại học và công ty tham gia sự kiện:

Viện Thụy Điển
Viện Thụy Điển là một cơ quan công lập có nhiệm 
vụ thúc đẩy lợi ích và lòng tin đối với đất nước Thụy 
Điển trên thế giới. Viện Thụy Điển tìm cách xây 
dựng quan hệ hợp tác và lâu dài với các quốc gia 
khác thông qua truyền thông chiến lược và trao đổi 
trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và kinh doanh.

www.si.se
www.twitter.com/sweinstitute

Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Chalmers 
Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật Chalmers 
là một trường đại học tiên tiến nằm ở thành phố 
Gothenburg, Thụy Điển. Với cảnh quan đẹp và bầu 
không khí năng động, trường được biết đến ở Thụy 
Điển và trên thế giới về những hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu và sáng tạo. Bầu không khí học thuật 
của trường có đặc điểm là mối quan hệ chặt chẽ 
với doanh nghiệp và xã hội. Chalmers được xếp 
hạng trong 100 trường đại học hàng đầu thế giới 
trong nhiều bảng xếp hạng các môn học QS thuộc 
ngành Kỹ thuật & Công nghệ. 
Tại Chalmers, bạn được học cách tư duy độc lập 
và giải quyết những thách thức của tương lai bằng 
sự giúp đỡ của kỹ thuật và công nghệ. Tất cả để 
chuẩn bị cho bạn đáp ứng được những nhu cầu 
sự nghiệp của một kỹ sư hay kiến trúc sư với khả 
năng linh hoạt để làm việc với những thị trường và 
nền văn hóa khác nhau. Trường có khoảng 3000 
sinh viên cao học, hơn 30% trong số đó là sinh 
viên nước ngoài. Với đội ngũ giảng viên và sinh 
viên từ những nền văn hóa khác nhau, trải nghiệm 
ở đây được xây dựng để mở rộng chân trời cho 
sinh viên và mang lại cơ hội tiếp cận mạng lưới 
quan hệ rộng lớn hơn. 

www.chalmers.se

Trường đại học Lund 
Trường đại học Lund được thành lập năm 1666 và 
thường xuyên được xếp hạng trong 100 trường đại 
học hàng đầu thế giới (xếp thứ 60 trong bảng xếp 
hạng đại học thế giới QS năm 2014). Trường là sự 
lựa chọn hàng đầu cho sinh viên quốc tế đến Thụy 
Điển và có nhiều chương trình đào tạo và khóa 
học bậc nhất ở khu vực Scandinavia trên nền tảng 
nghiên cứu liên ngành và hiện đại. Khu học xá 
khép kín của trường thúc đẩy sự giao lưu liên kết 
và tạo những điều kiện thuận lợi cho các phát minh 
và đột phá trong khoa học. Ngoài ra, Lund có một 
đời sống sinh viên vô cùng độc đáo với vô vàn các 
hoạt động dành cho mọi sinh viên. Đại học Lund 
là một trường đại học quốc tế, có quan hệ đối tác 
với các trường đại học ở hơn 50 quốc gia và 130 
quốc tịch khác nhau hiện diện ở trường. Trường có 
47.700 sinh viên và 7500 cán bộ nhân viên làm việc 
tại Lund, Helsingborg và Malmö cùng nhau nghiên 
cứu, tìm hiểu, lý giải và làm cho thế giới và cuộc 
sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.   

www.lu.se 

Viện nghiên cứu Karolinska 
Viện nghiên cứu Karolinska là một trong những 
trường đại học y khoa hàng đầu trên thế giới. Tầm 
nhìn của trường là đóng góp vào việc cải thiện sức 
khỏe con người thông qua nghiên cứu và giảng 
dạy. Viện Karolinska chiếm hơn 40% các nghiên 
cứu khoa học y học ở Thụy Điển và có chương trình 
đào tạo rộng nhất về y khoa và khoa học sức khỏe 
của Thụy Điển. Từ năm 1901, Hội đồng Giải Nobel 
của Viện nghiên cứu Karolinska đã lựa chọn những 
người được trao giải Nobel Y học. Viện được vua 
Karl XIII thành lập năm 1810 như “một học viện 
đào tạo các bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao trong 
quân đội”. Ngày nay, Viện Karolinska là một trường 
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đại học y khoa hiện đại và là một trong những 
trường tiên tiến nhất trên thế giới. Có quan hệ chặt 
chẽ với môi trường lâm sàng, cơ sở vật chất vững 
mạnh và nguồn tài chính ổn định, Viện Karolinska 
có những điều kiện hoàn hảo để duy trì hoạt động 
nghiên cứu và giảng dạy với chất lượng cao.   
Viện Karolinska là một trường đại học y khoa có 
danh tiếng trên thế giới với dấu ấn là sự đam mê 
nghiên cứu và nỗ lực đóng góp để cải thiện sức 
khỏe cho con người. Hoạt động nghiên cứu ở viện 
trải rộng trong khắp các lĩnh vực y khoa, từ nghiên 
cứu thí nghiệm cơ bản đến nghiên cứu hướng bệnh 
nhân và nghiên cứu chăm sóc sức khỏe. 

www.ki.se

Viện Kỹ thuật Công nghệ Hoàng gia KTH 
Viện Kỹ thuật Công nghệ Hoàng gia KTH là một trong 
những trung tâm lớn của châu Âu về sáng tạo và tài 
năng trí tuệ gần 200 năm nay. KTH được công nhận 
là trường đại học kỹ thuật uy tín nhất ở Thụy Điển 
và cũng là trường lớn nhất và lâu đời nhất. Với hơn 
18.000 sinh viên và danh tiếng xuất sắc toàn cầu, 
trường vẫn là nơi nuôi dưỡng những bộ óc thông 
minh nhất thế giới và giúp định hình tương lai. 
Các chương trình học thạc sĩ trong 9 ngành học và 
hơn 50 bằng cấp khác nhau. Các chương trình này 
được dạy bằng tiếng Anh, cho phép sinh viên học 
tập và nghiên cứu chuyên sâu trong môi trường đa 
dạng và trang thiết bị đẳng cấp thế giới. KTH có 
số sinh viên quốc tế đông và nhấn mạnh tính ứng 
dụng trong thực tế của tri thức, gắn liền với mối 
quan hệ chặt chẽ của trường với các nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp. Phương pháp tiếp cận giáo dục này 
cho phép những sinh viên cao học có thể có những 
triển vọng nghề nghiệp hấp dẫn với bằng cấp được 
công nhận quốc tế.
Với bề dày truyền thống nghiên cứu mạnh mẽ, KTH 
mang lại một phần ba số công trình nghiên cứu kỹ 
thuật và công nghệ ở cấp đại học của Thụy Điển. 
Trường cũng dành được nguồn ngân sách đáng kể 
hàng năm với các nguồn trợ cấp từ những tổ chức 
uy tín như Hội đồng Nghiên cứu châu Âu, và đóng 
vai trò quan trọng trong Viện Công nghệ và Sáng tạo 
châu Âu (EIT) mới được thành lập. Sinh viên cao học 
sẽ được tham gia cùng với đội ngũ hơn 2000 người 
làm nghiên cứu tại KTH và sẽ có nhiều cơ hội để 
phát triển trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

www.kth.se

Chào mừng các bạn đến với triển lãm ảnh về cuộc 
sống hàng ngày ở Việt Nam thông qua góc nhìn 
của những phát minh sáng tạo Thụy Điển. Sáng 
tạo Thụy Điển qua lăng kính Việt Nam – tuyển chọn 
những bức ảnh ðẹp nhất được trưng bày ở tầng một 
tại Trường đại học Hoa Sen. 
Những tác giả đoạt giải sẽ được công bố vào ngày 19 
tháng 11 lúc 11:00 tại Trường đại học Hoa Sen. Giải 
nhất là một chuyến đi tới Thụy Điển do Thai Airways 
tài trợ. Giải thưởng còn bao gồm 4 đêm ở khách sạn, 
lệ phí xin visa và một thẻ vào cửa miễn phí các viện 
bảo tàng, địa điểm thăm quan và phương tiện giao 
thông công cộng trong 5 ngày tại Stockholm. Giải 
nhì và bức ảnh được nhiều like nhất trên Facebook 
sẽ được nhận chuyến đi tới Phuket và Bangkok.   

Trường đại học Uppsala 
Trường đại học Uppsala được thành lập năm 1477, 
là trường đại học cổ nhất ở các nước Bắc Âu với 
một môi trường văn hóa sống động và cuộc sống 
sinh viên đầy thú vị. Trường đại học Uppsala có ba 
ngành lớn: Khoa học xã hội và Nghệ thuật, Y-Dược, 
Khoa học Công nghệ. Chúng tôi là một trường đại 
học nghiên cứu quy mô rộng với những sứ mệnh 
rõ ràng: tiến hành nghiên cứu và giảng dạy với 
chất lượng cao nhất, và hợp tác với cộng đồng theo 
nhiều cách thức khác nhau để làm cho thế giới 
tốt đẹp hơn. Uppsala là trường đại học quốc tế với 
hơn 400 trường đại học đối tác trên toàn thế giới. 
Chúng tôi cung cấp 40 chương trình đào tạo thạc 
sĩ quốc tế bằng tiếng Anh trong các ngành như 
kinh tế, khoa học xã hội, ngôn ngữ học, y sinh học, 
vật lý. Ngày 11 tháng 11 năm 2014, chúng tôi sẽ 
chính thức khai trương văn phòng chi nhánh mới 
của Trường đại học Uppsala tại Hà Nội. Hoạt động 
nghiên cứu tầm cỡ thế giới và giảng dạy chất lượng 
cao là những tính chất nổi trội của Trường đại học 
Uppsala và chúng tôi luôn trong số 100 trường đại 
học hàng đầu thế giới!  

www.uu.se

eF education First
EF Education First là tập đoàn giáo dục quốc tế 
hàng đầu thế giới. Sứ mệnh của chúng tôi là phá bỏ 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và địa lý. Đến 
nay, chúng tôi đã giúp hơn 15 triệu người học ngôn 
ngữ, khám phá thế giới hoặc lấy được bằng cấp. 
Được thành lập tại Thụy Điển năm 1965 bởi doanh 
nhân Bertil Hult, ngày nay EF có hơn 500 trường và 
văn phòng hoạt động ở 52 quốc gia và có một mạng 
lưới hơn 37.000 nhân viên và giáo viên. Là một công 
ty tư nhân, EF có 16 đơn vị cung cấp một loạt các 
chương trình trong các trường ngoại ngữ, du lịch 
giáo dục, đào tạo cấp bằng, và trao đổi văn hóa.

www.ef.se

Triển lãm ảnh –Sáng tạo Thụy Điển qua lăng 
kính Việt Nam, ngày 10 đến ngày 30 tháng 11, 
Công bố giải thưởng ngày 19 tháng 11

Ban giám khảo: 
Bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam
Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó cục trưởng Cục Mỹ 
thuật, Nhiếp ảnh & Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao 
& Du lịch 
ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp 
ảnh Việt Nam (VAPA)
ông Nguyễn Việt Thanh, Nhà báo / Nhiếp ảnh gia 
Thông tấn xã Việt Nam
ông Trần Lực, Đạo diễn phim

Triển lãm ảnh: 10-30/11, Tầng 1, 
Trường đại học Hoa Sen
Công bố người đoạt giải: Thứ tư, 19/11 lúc 11:00, 
tại Đại học Hoa Sen

Photo by Nguyen Viet Thanh
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Lunch Beat, 
ngày 19 tháng 11

Hội thảo: Ứng phó thảm họa thiên tai, 
ngày 20 tháng 11 

Hãy tạm thoát khỏi cuộc sống bận rộn và thư giãn vui 
vẻ một thời gian; người Thụy Điển nạp lại năng lượng 
bằng cách nào? Họ tới Lunch Beat! Mọi người đều 
được chào đón tham gia vào bữa trưa nhảy múa này. 
Hãy thư giãn, nhảy múa vui vẻ và trở lại công việc với 
năng lượng tràn trề từ thời gian nghỉ ăn trưa. Đây là 
cách mà sáng tạo có thể phát triển!  
Lunch Beat ra đời ở Stockholm, Thụy Điển năm 2010. 
Bốn năm sau, phong trào này đã phát triển từ một 
gara ở Thụy Điển thành một phong trào trên toàn 
cầu với những bữa trưa kết hợp với nhảy múa được tổ 
chức ở hơn 90 thành phố trên khắp các châu lục.

Việt Nam thường xuyên phải hứng chịu thiên tai bão 
lụt và là quốc gia đứng thứ 6 về “Chỉ số Rủi ro Khí 
hậu Toàn cầu 2014”. Năm 2013, Việt Nam có số cơn 
bão được ghi nhận cao nhất trong vòng 50 năm qua. 
Tổng cộng, có 4 đợt áp thấp nhiệt đới và 15 cơn bão 
đã ảnh hưởng đến Việt Nam trong đó 11 cơn bão đổ 
bộ trực tiếp vào đất liền.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam và các tổ chức 
phi chính phủ nhận thức rất rõ điều này và đang 
làm việc không mệt mỏi để đối phó với nguy cơ 

Đây là Lunch Beat thứ ba được tổ chức ở Việt Nam. 
Lần thứ hai từ năm 2007 có Jonathan Glaser làm 
DJ, một người Thụy Điển sống tại TPHCM. Luật của 
Lunch Beat rất đơn giản – nếu bạn đã tham dự bạn 
bắt buộc phải nhảy. Bánh sandwich chay và nước 
khoáng sẽ được cung cấp.

Thời gian: Thứ tư, 19/11 từ 11:30-13:00
Địa điểm: Phòng 605 Marie Curie, Trường đại học 
Hoa Sen

thiên tai. Thụy Điển có rất nhiều công ty cung cấp 
các giải pháp sáng tạo để đối phó với thiên tai, cung 
cấp các trang thiết bị và dịch vụ toàn diện để quản 
lý thiên tai. Hội thảo “Giảm nhẹ thiên tai” sẽ cung 
cấp những thông tin chuyên sâu về công tác quản lý 
thiên tai của Việt Nam và giới thiệu những giải pháp 
của Thụy Điển trong lĩnh vực này.

Phát biểu chào mừng của bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Diễn văn của đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Trình bày của các công ty Thụy Điển (Envirotainer, Geodesign, Saab, Husqvarna Construction Products, 
Fuvido, Cinside, Ecoloo, Hägglunds BAE Systems, Sweratel)

Quản lý thiên tai ở Việt Nam
Khuôn khổ pháp lý - Trình bày của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (VINASARCOM)
Quản lý thiên tai: những thách thức và yêu cầu ở Việt Nam
Trình bày của Ủy ban Phòng chống Lụt bão Trung ương (CCFSC)
Hệ thống cảnh báo sớm 
Trình bày của Sở Tài nguyên & Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Hỏi-đáp và phát biểu bế mạc của Business Sweden

Chương trình (Sẽ khẳng định sau):

Fika
“Fika” – giờ uống cafe hay là giờ nghỉ fika của người Thụy Điển, là một tập quán xã hội ở Thụy Điển, là khi nghỉ 
uống cafe với đồng nghiệp, bạn bè, người yêu hay gia đình. Đó là sự kết hợp giữa uống cafe và tán gẫu, thường 
có thêm bánh quy, bánh quế hay các loại bánh ngọt. Fika mang lại cho bạn cơ hội nói chuyện với đồng nghiệp về 
những vấn đề khác ngoài công việc đang làm, và có thể mở ra những ý tưởng và thông tin mới.

Văn hóa kinh doanh Thụy Điển có thể được coi là khá thoải mái đối với người ngoài. Người ta có thể ăn mặc thoải 
mái, giờ làm việc linh hoạt, thảo luận cởi mở, và nhân viên thường gọi sếp bằng tên riêng. Với rất nhiều cuộc họp, 
nghỉ giải lao, kì nghỉ lễ và nghỉ phép, nhiều người thấy ngạc nhiên vì Thụy Điển có một lực lượng lao động sáng 
tạo và có năng suất cao.

Nếu bạn muốn tăng cường sự sáng tạo ở công sở, hãy mời các đồng nghiệp đến một fika.

Hãy đến một fika cùng với chúng tôi tại triển lãm.

e m e r g e n c y  s h e l t e r  s o l u t i o n s

F UV I DO

Photo by: Tina Stafrén/imagebank.sweden.se
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Cuộc thi thể thao điện tử, 
ngày 23 tháng 11 
Có thể bạn đã nghe tới những trò chơi điện tử như 
Minecraft, Battlefield hay Candy Crush Saga. Đây 
đều là những trò chơi điện tử rất thành công của 
Thụy Điển trên thế giới. Trò chơi điện tử là một 
ngành lớn ở Thụy Điển. Người Thụy Điển không 
chỉ mua các trò chơi điện tử với giá trị khoảng 168 
triệu € mỗi năm mà Thụy Điển còn là một trong 
những nước xuất khẩu trò chơi điện tử lớn nhất. 
Liên hoan Trò chơi điện tử Thụy Điển Swedish 
DreamHack có nhiều khách thăm quan hơn bất 
kì sự kiện kỹ thuật số nào khác trên thế giới: hơn 
20.000 người trong sự kiện mùa đông năm 2012 
cộng với hơn 4 triệu người xem trực tuyến trên toàn 
thế giới. Trò chơi điện tử của Việt Nam mới đây 
cũng nhận được nhiều sự chú ý với thành công của 
trò chơi trên điện thoại di động Flappy Bird của tác 
giả Nguyễn Hà Đông sống tại Hà Nội. Nhưng câu 
chuyện này chỉ mới hé lộ một phần sự năng động 
của ngành công nghiệp trò chơi điện tử ở Việt Nam 

Với di động, băng thông rộng và các dịch vụ đám 
mây đang phát triển nhanh chóng trên khắp thế 
giới, Xã hội Nối mạng đang hình thành. Kết nối 
thời gian thực sẽ thay đổi sâu sắc cách thức chúng 
ta sáng tạo, phối hợp, sản xuất, quản trị và sống. 
Xã hội Nối mạng mang lại những công cụ truyền 
thông mới và sự tiếp cận tri thức toàn cầu nơi mọi 
người và mọi doanh nghiệp đều được trao quyền để 
đạt được tối đa tiềm năng của mình.

Mọi đối tượng tham gia trong ngành truyền hình 
đều cần có một chiến lược nhanh nhạy để tồn tại 
trong ngành truyền hình của năm 2020. Một ngành 
công nghiệp có giá trị 750 tỷ USD phục vụ hơn 8 tỷ 
thuê bao di động kết nối băng thông rộng và hơn 
50 tỷ thiết bị kết nối vào một mạng IP toàn cầu. 
Đây là một thế giới mà những thương hiệu toàn 
cầu kết hợp các thiết bị điện tử gia dụng, các ứng 

và sự phổ biến của trò chơi điện tử ở Việt Nam. 
Chúng tôi cho rằng khi các tác giả viết trò chơi và 
người chơi điện tử của Thụy Điển và Việt Nam gặp 
nhau, điều kỳ diệu có thể xảy ra.  

Thời gian: Chủ nhật, 23/11, 9:00-17:15
Địa điểm: Aces Gaming Esports Stadium, 
219 Lý Thường Kiệt

Hội thảo: Truyền thông sáng tạo, 
ngày 27 tháng 11

dụng và truyền thông xã hội để tạo ra những mô 
hình kinh doanh mới chưa từng có.  

Ericsson, nhà cung cấp công nghệ truyền thông 
hàng đầu thế giới, sẽ đề cập đến những chủ đề 
này khi cùng chủ trì hội thảo “Truyền thông sáng 
tạo”. Hội thảo cũng sẽ đánh giá việc truyền thông 
và truyền hình ở Việt Nam bị ảnh hưởng bởi những 
yếu tố như trải nghiệm của người tiêu dùng và sự 
biến đổi của dịch vụ Internet. 

Thời gian: Thứ năm, 27/11, 8:00-12:00
Địa điểm: Phòng 903, Trường đại học Hoa Sen

Phát biểu chào mừng của bà Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Diễn văn chính của Bộ Thông tin & Truyền thông

Tạo lập Xã hội Nối mạng, trình bày của Ericsson

Truyền thông & truyền hình năm 2020 – Tầm nhìn, trình bày của Ericsson

Hỏi-đáp và phát biểu bế mạc

Chương trình (Sẽ khẳng định sau):

Photo by: Rodrigo Rivas Ruiz/imagebank.sweden.se
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Liên hoan âm nhạc châu Âu: 
Kristin Amparo, ngày 28 tháng 11

Annika Rembe, Viện trưởng Viện Thụy Điển 
Annika Rembe là Viện trưởng Viện Thụy Điển và cũng là ủy 
viên của một số ủy ban khác. Bà Rembe cũng là Phó chủ 
tịch thứ nhất của tổ chức Các Viện quốc gia về văn hóa của 
Liên minh châu Âu EUNIC và được bổ nhiệm là Tổng đại 
diện của Thụy Điển tại Hội chợ Expo 2010 ở Thượng Hải, là 
Trưởng phòng Truyền thông Thị trường & Thông tin công 
chúng tại Cục Xúc tiến Đầu tư Thụy Điển, v.v. 

Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Trường đại học Hoa Sen
TS. Bùi Trân Phượng là Hiệu trưởng Trường đại học Hoa 
Sen từ năm 1996 và đã làm việc tại trường từ năm 1991 
với các chức vụ Chủ nhiệm Khoa tiếng Pháp, Chánh văn 
phòng, và Phó hiệu trưởng phụ trách đối ngoại. Bà học 
tiến sĩ tại Trường đại học Lyon 2 ở Lyon, Pháp.

Camilla Mellander, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam
Bà Camilla Mellander là Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam. 
Bà đã từng trải qua những chức  vụ như Phó cục trưởng 
Cục Lãnh sự và Luật dân sự (Bộ Ngoại giao), làm việc tại 
ĐSQ Thụy Điển tại Tel Aviv, Phái đoàn đại diện thường 
trực của Thụy Điển tại Liên minh châu Âu, và Văn phòng 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. 

Christer Fuglesang, nhà du hành vũ trụ ESA 
Christer Fuglesang là nhà du hành vũ trụ ESA, hiện 
đang biệt phái ở Thụy Điển thông qua Ủy ban Vũ trụ 
Quốc gia Thụy Điển (SNSB). Fuglesang đã là nhà du 
hành vũ trụ ESA trong 18 năm và thực hiện hai chuyến 
bay với tàu vũ trụ con thoi Discovery tới Trạm vũ trụ quốc 
tế năm 2006 (STS-116) và 2009 (STS-128). Hiện nay, hoạt 
động chính của Fuglesang là ở Viện Kỹ thuật Công nghệ 
Hoàng gia KTH ở Stockholm nơi ông là giáo sư trợ giảng 
về vật lý vũ trụ và Giám đốc Trung tâm Vũ trụ KTH. 

Daniel Hjorth, Giáo sư, Tiến sĩ
Daniel Hjorth là giáo sư về ‘Doanh nghiệp và Tổ chức’ ở 
Khoa Quản lý, Chính trị và Triết học, Trường Kinh doanh 
Copenhagen. Ông học tiến sĩ tại Trường đại học Lund.

David Wadstöm, Trưởng bộ phận Marketing và Truyền 
thông, SOLVATTEN AB.
David đã tham gia Solvatten kể từ ngày đầu thành lập 
công ty năm 2006 . Hiện tại Solvatten đang thực hiện một 
số dự án tại các quốc gia ở Châu Phi và Châu Á cùng với 
các tổ chức Phi Chính phủ và các tổ chức phát triển để 
mang lại những thay đổi tích cực trong các vấn đề con 
người và môi trường.   

Một số diễn giả và đại biểu 

Trong vòng 12 năm qua, Liên hoan âm nhạc châu Âu ở 
Việt Nam đã mang tới nhiều tài năng âm nhạc từ Liên 
minh châu Âu. Liên hoan có mục đích hướng tới những 
khán giả đa dạng với những tiết mục phong phú để làm 
nổi bật sự phong phú của nền văn hóa châu Âu. Liên 
hoan sẽ khai mạc ở Hà Nội vào ngày 22 và Thành phố Hồ 
Chí Minh vào ngày 24 tháng 11.

Năm nay, Thụy Điển sẽ mang tới Kristin Amparo 
cùng với các nhạc sĩ Andreas Unge và Emmanuel 
Hailemariam cho hai buổi biểu diễn, một ở Thành phố 
Hồ Chí Minh và một ở Hà Nội.  

Kristin Amparo được đào tạo tại Trường đại học Âm nhạc 
Hoàng gia ở Stockholm. Bước đột phá của cô đến sau cuộc 
thi âm nhạc X-factor (Nhân tố bí ẩn) Thụy Điển. Sau cuộc 
thi, cô đã biểu diễn trong nhiều chương trình truyền hình 
nổi tiếng của Thụy Điển và đứng đầu nhiều bảng xếp hạng 
âm nhạc ở Thụy Điển. Cội nguồn âm nhạc của cô là nhạc 
jazz nhưng cô là một nghệ sĩ biến hóa có thể biểu diễn trong 
nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Cô được ca ngợi với 
giọng hát tuyệt vời của mình và từng được một tờ báo lớn của 

Thụy Điển gọi là “Điều gần nhất mà Thụy Điển có được so với 
Ella Fitzgerald và Amy Winehouse trong cùng một người”.

Thời gian: Thứ sáu, 28/11, 20:00
Địa điểm: Nhạc viện TPHCM, 112 Nguyễn Du, Quận 1

Xem thêm thông tin về liên hoan và đặt vé: www.
eumusicfestival.com

emma Börjesson, Điều phối viên Dự án, Trung tâm Công 
nghệ Y tế tại Đại học Halmstad
Bà Emma có một bề dày kinh nghiệm trong việc định 
hướng và quản lý các dự án phát triển sản phẩm trong 
công nghệ Y tế và điều phối các dự án với vai trò là nhà 
nghiên cứu, nhân viên  y tế và các công ty liên quan.

erik Lundström, Người sáng lập và Tổng Giám đốc Penny AB
Erik đã lãnh đạo bộ phận Nghiên cứu và Phát triển của 
Kính tương tác C WEAR của công ty và chuẩn bị cho sự 
ra mắt trên toàn cầu. Trên cương vị Tổng giám đốc, ông 
đã có 15 năm kinh nghiệm của trong lĩnh vực Công nghệ 
thông tin.  

eva Åkesson, Phó chủ tịch Trường đại học Uppsala 
Eva Åkesson là hiệu trưởng tại đại học Uppsala và 
là giáo sư vật lý hóa. Bà học đại học và sau đại học ở 
Trường đại học Umeå và học sau tiến sĩ ở Trường đại 
học Minnesota, Hoa Kỳ. 

Jonas Hafström, Đại sứ, Bộ Ngoại giao Thụy Điển
Đại sứ Jonas Hafström là cố vấn cấp cao về Xúc tiến 
Thương mại của Bộ Ngoại giao Thụy Điển. Trước đó ông 
đã từng giữ các chức vụ như Đại sứ Thụy Điển tại Bangkok 
và Đại sứ Thụy Điển tại Washington DC.

Kristin Amparo, Ca sĩ Thụy Điển 
Kristin Amparo được đào tạo tại Trường đại học Âm 
nhạc Hoàng gia ở Stockholm. Bước đột phá của cô đến 
sau cuộc thi âm nhạc X-factor (Nhân tố bí ẩn) Thụy 
Điển. Sau cuộc thi, cô đã biểu diễn trong nhiều chương 
trình truyền hình nổi tiếng của Thụy Điển và đứng đầu 
nhiều bảng xếp hạng âm nhạc ở Thụy Điển. 

Nguyễn Đình Minh, Tiến Sỹ
TS Nguyễn Đình Minh hiện là Tổng Thư ký Hội đồng 
Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia, một cơ 
quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ. Ông là một học 
giả và nhà quản trị tham gia tích cực vào mạng lưới 
khu vực Đông Nam Á các trường Đại học và Hội đồng 
về Sáng tạo vì sự phát triển toàn diện (UNIID-SEA). TS 
Minh đã nhận bằng Tiến sỹ về chế tạo máy tại Viện Hàn 
lâm Khoa học thuộc Liên Xô cũ.

Nguyễn Đức Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị, Centech
Nguyễn Đức Minh là thành viên hội đồng quản trị của 
Centech từ năm 2007. Trước đây ông đã từng làm việc cho 
các tổ chức quốc tế như Nissho Iwai và Ericsson trước 
khi thành lập công ty đầu tư riêng của mình. Ông Minh có 
bằng Cử nhân thương mại và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 
tại đại học Bruxelles.

Nguyễn Lưu Bảo Đoan, Trưởng phòng Phòng Hợp tác 
Quốc tế, Đại học Hoa Sen 
Ông Nguyễn Lưu Bảo Đoan là Trưởng phòng Phòng 
Hợp tác Quốc tế và là giảng viên Chương trình Giáo 
dục Tổng quát tại Đại học Hoa Sen. Các nghiên cứu 

hiện tại của ông về quy hoạch đô thị, đổi mới để phát 
triển toàn diện và phát triển cộng đồng. Ông đã giành 
được MPA tại đại học Indiana và Tiến sỹ từ Đại học 
Maryland. 

Nguyễn Thị Thái Bình, Đại diện WTM AB tại Thành phố 
Hồ Chí Minh
Bà Thái Bình có kiến thức chuyên ngành về giao tiếp cộng 
đồng và hiện tại chị đang là đại diện của một nhóm công 
nghệ-xanh Thụy Điển với nhiệm vụ thúc đẩy công nghệ 
xanh cho phát triển bền vững tại Việt Nam. Bà cũng là 
người sáng lập một doanh nghiệp xã hội để giải quyết với 
các vấn đề môi trường và đói nghèo.

Peter Cederholm, Business Sweden
Peter Cederholm là Giám đốc Thị trường Việt Nam & Thái 
Lan bao gồm cả Myanmar, Campuchia & Lào và là Ủy viên 
Phòng Thương mại Thái Lan-Thụy Điển và Phòng Thương 
mại Bắc Âu tại Việt Nam. Ông đã từng làm Trưởng phòng 
Phát triển Kinh doanh & Trưởng nhóm tại PwC.

Phạm Tuân, Phi hành gia.
Trung tướng Phạm Tuân đã từng giữ chức vụ Tổng cục 
trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ông gia nhập 
Binh chủng Không quân Nhân dân Việt Nam năm 1965 
và sau đó trở thành một phi công chiến đấu. Năm 1979, 
ông được chọn vào đội bay quốc tế trong chương trình 
Intercosmos của Liên Xô và vào tháng 7 năm 1980, ông đã 
có 7 ngày trong không gian với nhiệm vụ Soyuz 37, và ông 
đã trở thành người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Rickard Mosell, TGĐ IDEON Innovation 
Rickard Mosell là TGĐ tại IDEON, một trong những nơi 
hội tụ những người có tầm nhìn, doanh nhân và đầu 
tư mạo hiểm thành công nhất khu vực Scandinavia và 
châu Âu. Đã từng làm luật sư và cố vấn kinh doanh cho 
Trường đại học Malmö, Minc và Connect Skåne, những 
vườn ươm doanh nghiệp.

Truls Sjöstedt, Tổng giám đốc Brighter AB.
Truls là một người đam mê máy tính và kinh doanh, ông 
thành lập công ty đầu tiên vào năm 1986. Ông đã ký NDA 
đầu tiên với Thung lũng Silicon vào năm 1989 (ATARI). Ông 
bắt đầu quản lý một số công ty, chủ yếu trong lĩnh vực ITC 
và tập trung vào B2B và ông cũng điều hành một số cửa 
hàng bán lẻ thiết bị máy tính.

Ulf Larsson, Tiến sĩ, trưởng bộ phận triển lãm của Viện 
bảo tàng Nobel 
Ulf Larsson là trưởng bộ phận triển lãm ở Viện bảo tàng 
Nobel ở Stockholm nơi ông là đồng tác giả một số cuốn 
sách về giải Nobel. Ông học tiến sĩ về lịch sử công nghệ 
ở KTH, Viện Kỹ thuật Công nghệ Hoàng gia Stockholm. 
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Các công ty tham gia triển lãm 

CÔNg NghỆ thÔNg tiN Và tRuyỀN thÔNg:
Máy TÍNH ĐiềU KHiểN BẰNg MẮT | Tobii Technology
www.tobii.com
Theo dõi chuyển động mắt là công nghệ giúp cho máy 
tính nhận biết chính xác mắt của người sử dụng đang 
hướng vào đâu. Mục đích của Tobii là phát triển thiết bị 
theo dõi chuyển động bằng mắt phù hợp với tất cả mọi 
người trong mọi điều kiện một cách dễ dàng và hoàn 
toàn tự động. Hiện nay, công nghệ theo dõi chuyển 
động bằng mắt của Tobii được ứng dụng rộng rãi trong 
nhiều lĩnh vực nghiên cứu và là một công cụ để điều 
khiển máy tính.

Máy ảNH Đeo TRêN NgƯỜi | Narrative 
www.getnarrative.com
Narrative Clip giúp lưu lại những khoảnh khắc cuộc 
sống của bạn một cách tự động. Chỉ cần kẹp nó lên 
quần áo và cứ 30 giây nó lại tự động chụp những bức 
ảnh 5 megapixel với GPS, lưu giữ cho bạn những 
khoảnh khắc kỷ niệm bằng hình ảnh một cách xác 
thực nhất. Trong ứng dụng của Narrative cho iPhone 
và Android, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều 
nằm trong tay bạn. Thuật toán thông minh sắp xếp 
các sự kiện/các khoảnh khắc cuộc sống được ghi lại 
và trình bày theo dòng thời gian. Công nghệ được cài 
đặt sẵn dành riêng  cho bạn – nhưng cũng sẵn sàng để 
bạn chia sẻ với những người thân yêu của mình.

KÍNH TƯƠNg TáC | Penny 
www.penny.se
Sáng chế này tạo ra một môi trường làm việc giúp giải 
quyết vấn đề của công việc thứ yếu trên máy tính để 
bạn có thể rảnh tay làm công việc chính. Kính tương 
tác Penny có thể tương thích với mọi hệ thống sử dụng 
giao diện HdMI để truyền tải đồ họa và cổng USB cho 
pin và kiểm soát của người sử dụng như điện thoại di 
động, máy tính bỏ túi hoặc máy tính xách tay. 

PHÂN TÍCH VĂN BảN | Saplo 
www.saplo.com
Saplo là dịch vụ tự động trích dẫn và sàng lọc những 
thông tin giá trị từ một lượng văn bản lớn bằng cách 
bắt chước cách thức đọc và đánh giá thông tin của 
con người. Saplo API bắt chước cách thức đọc và 
đánh giá văn bản của con người rồi sử dụng những kỹ 
thuật ngữ nghĩa để tự động trích ra và đánh giá trạng 
thái cảm xúc được người viết thể hiện. Nó cũng cung 
cấp dịch vụ nhận diện theo tình huống để lọc những 
đoạn văn bản lớn, dự đoán và ghép các đoạn quảng 

cáo với con người phù hợp, tìm những người có sở 
thích và mối quan tâm giống nhau cũng như những 
công ty có điều kiện giống nhau. 

THANH ToáN AN ToàN QUA ĐiệN THoại Di ĐộNg | 
Accumulate 
www.accumulategroup.com
Ứng dụng Mobile Everywhere (ME) của Accumulate là 
một sáng chế đã được cấp bằng, và là nền tảng về bảo 
mật đa chức năng có thể ứng dụng trong nhiều trường 
hợp khác nhau khi cần có sự xác thực an toàn và hiệu 
quả về chi phí. Với công nghệ này, mọi giao dịch thanh 
toán đều có thể được thực hiện và nền tảng này hoạt 
động không phụ thuộc vào mạng di động, nhà cung 
cấp, loại điện thoại, thẻ SIM hay loại thuê bao. Ứng 
dụng này ưu tiên mức độ an toàn cao nhất, dễ sử dụng 
với chi phí thấp nhất.

CôNg NgHệ CảM ỨNg ĐA ĐiểM CHạM | Neonode 
www.neonode.com
Công nghệ cảm ứng chạm quang học Multisensing™ 
của Neonode đã được cấp bằng sáng chế và được thiết 
kế cho tất cả các loại thiết bị dành cho cá nhân và thiết 
bị ứng dụng trong các ngành công nghiệp như điện 
thoại di động, máy tính bảng, thiết bị đọc sách điện tử, 
đồ chơi, màn hình cảm ứng trên ô tô và máy in. Công 
nghệ này có tốc độ quét rất cao là 1000 Hz và có độ 
phân giải cao nhất. Công nghệ này có thể áp dụng cho 
mọi bề mặt và có thể dùng với mọi đồ vật mà không 
cần loại bút đặc biệt hay ngón tay. Công nghệ này  bao 
gồm đa cử động, đa điểm chạm và điều hướng quét. 

ĐỒNg HỒ THôNg MiNH Tối giảN | Mutewatch
www.mutewatch.com
Sứ mệnh của Mutewatch là làm cho con người trở nên 
chuyên tâm hơn. Tính năng rung im lặng được dùng 
để tăng sự tập trung trong khi làm một việc gì đó, dù 
là gửi email, ăn tối hay khi ngủ. Đây là chiếc đồng hồ 
có màn hình cảm ứng đầu tiên trên thế giới không có 
yếu tố vật lý nào. Mutewatch là sản phẩm tiên phong 
trong các đồng hồ thông minh. Thiết kế của nó là yếu 
tố then chốt trong suốt quá trình phát triển sản phẩm 
và Mutewatch đã được nhận giải thưởng thiết kế Red 
Dot năm 2012.

KhOa hỌC đỜi SốNg:
TĂNg CƯỜNg SỨC MạNH CủA BàN TAy | Bioservo 
Technologies
www.bioservo.com

Ngón tay của con người được điều khiển bằng các cơ 
không phải ở chính các ngón tay mà ở cẳng tay. Lực 
từ các cơ được truyền đến ngón tay bằng những sợi 
gân chạy qua cổ tay. Găng tay SEM phỏng theo cơ chế 
hoạt động này của cơ thể con người bằng những sợi 
gân nhân tạo gắn vào chiếc găng tay và có các mô tơ 
gắn trên cơ thể người để kéo những sợi gân nhân tạo 
này và qua đó làm ngón tay cử động được và tạo ra 
lực cho các cơ. Người sử dụng  sẽ kiểm soát mức kéo 
của động cơ bằng cách cảm nhận lực giữa các ngón 
tay và đồ vật cần cầm nắm.

CôNg NgHệ MỚi CHốNg NHÂN Bào | Neodynamics 
www.neodynamics.se
Để chẩn đoán chắc chắn về một tổn thươngđược cho 
là khá rõ ràng, thường phải tiến hành lấy sinh thiết. 
Sự nhân rộng tế bào khối u trong quá trình này được 
xem là vấn đề phức tạp và gây lo ngại. Hệ thống lấy 
sinh thiết chống nhân bào mang lại một phương pháp 
an toàn để lấy mẫu mô khối u hạn chế nguy cơ di căn 
tế bào, sử dụng các xung nhiệt để khử trùng kim lấy 
sinh thiết. Tế bào khối u nhân ra trong đường kim sẽ 
bị tiêu diệt. Các mạch máu và mạch bạch huyết bên 
trong khối u được gắn kín lại, ngăn không cho tế bào 
ung thư di căn.

giải PHáP “TẤT Cả TRoNg MộT” CHo BệNH NHÂN 
TiểU ĐƯỜNg | Brighter Company 
www.brightercompany.com
Brighter đã phát triển một giải pháp được cấp bằng 
sáng chế có khả năng theo dõi lượng đường trong 
máu, tiêm insulin, nạp đúng liều lượng insulin 
và lượng đường – tất cả trong một thiết bị. Công 
nghệ hàng đầu đo lượng đường trong máu cho độ 
chính xác cao, kết quả nhanh và lấy mẫu máu ít. 
Với kỹ thuật lấy mẫu máu ở đầu ngón tay, độ chính 
xác được nâng cao và bớt đau hơn. Việc tiêm theo 
phương pháp đặt liều lượng thuận lợi cho cả việc 
dùng cho trẻ em và những liều lượng chính xác hơn 
cho người lớn. 

CHẨN ĐoáN ĐộT QUỴ Tại CHỖ | Medfield 
Diagnostics 
www.medfielddiagnostics.com
Các triệu chứng của đột quỵ do nghẽn mạch máu 
hay xuất huyết máu đều rất giống nhau. Tuy nhiên 
việc điều trị lại rất khác nhau. Việc chẩn đoán đột quỵ 
thường phải được tiến hành bằng phương pháp chụp 
cắt lớp vi tính (CT) tại một bệnh viện lớn để có thể đưa 

ra một phương pháp điều trị đúng và chính xác. Hiện 
nay, Medfield Diagnostics đã phát triển Strokefinder, 
một dụng cụ chẩn đoán nhỏ gọn có thể mang đi được, 
giúp các bác sĩ có thể chẩn đoán nhanh và chính xác 
trong vòng một ‘giờ vàng’ đầu tiên, ngay tại nơi bệnh 
nhân bị đột quỵ, qua đó sẽ tiết kiệm được thời gian và 
cứu được mạng người.

CôNg Cụ Loại BỎ Tế Bào Có Hại | immune 
Therapy Holdings 
www.ithgroup.se
Các bệnh viêm miễn dịch qua trung gian (IMIDs) là 
một nhóm các bệnh ảnh hưởng đến 10% dân số thế 
giới và có nguyên nhân là sự phát tán các tế bào dễ bị 
viêm gây ra tình trạng viêm mãn tính.  
TLA™ là công nghệ y học đầu tiên có khả năng tìm và 
loại bỏ những tế bào gây bệnh trong máu của bệnh 
nhân với mục đích  điều trị hiệu quả các bệnh IMIDs. 
mà không gây ra phản ứng phụ như các phương pháp 
điều trị hiện nay.   
ITH đã chứng minh sự an toàn và hiệu quả của TLA™ 
trong các nghiên cứu lâm sàng và đang chuẩn bị 
những nghiên cứu tiếp theo để phát triển TLA™ cho 
tất cả các loại bệnh phù hợp.

tRÒ ChƠi:
SƠN VỎ TàU THế Hệ MỚi | i-Tech
www.jdome.com
Với sáng tạo này, bạn sẽ thực sự chìm đắm trong 
những trò chơi vi tính với giá phải chăng chỉ bằng 
cách sử dụng phần mềm và phần cứng máy tính 
thông thường. Ý tưởng về jDome ra đời năm 2005 
khi nhà sáng chế John Nilsson nhận thấy có thể 
sản xuất một phiên bản thu nhỏ gấp lại được của 
thiết bị OmnIMaX® theater dome và có thể lắp đặt 
trong nhà của người sử dụng. 
Bằng cách chiếu máy chiếu vào mặt sau của một 
thiết bị jDome, người sử dụng ở đằng trước sẽ được 
cảm nhận một thế giới phiêu lưu độc đáo và kỳ thú 
với hình ảnh 3D chỉ bằng việc sử dụng thiết bị chơi 
game và máy chiếu thông thường.

HỌC QUA TRÒ CHƠi | Algoryx Simulations
www.algoryx.se
Bằng công nghệ mô phỏng vật lý tương tác, công cụ 
này kích thích óc sáng tạo và tư duy khoa học của 
thanh thiếu niên. Bằng những phương pháp mô phỏng 
vật lý tiên tiến nhất, Algodoo tận dụng tối đa khả năng 
của những loại máy tính hiện đại và mang lại cho 
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thanh thiếu niên một công cụ để giải phóng và phát 
triển tư duy sáng tạo và khoa học của mình. Thông 
qua Algodoo, trẻ em học tập bằng cách trải nghiệm, 
xây dựng, phản ánh và tự rút ra kết luận về những hiện 
tượng khoa học. Trẻ em học cách sử dụng Algodoo 
chỉ trong vài phút và sau đó dùng nó như một công cụ 
vẽ công nghệ cao để kích thích trí tò mò của chúng về 
mọi vật, từ những hiện tượng đơn giản nhất đến những 
máy móc phức tạp.  

KHUyếN KHÍCH MỌi NgƯỜi CÙNg THAM giA THAy 
ĐỔi | ozma Speldesign
www.ozma.se
WeProject là một công cụ truyền thông xã hội trực 
tuyến để quản lý sự thay đổi một cách hiệu quả. Nó 
được thiết kế để gắn kết và thúc đẩy những người 
tham gia và đo lường sự tiến bộ của họ. Sự cam kết 
là yếu tố then chốt để thay đổi bền vững trong các 
doanh nghiệp và tổ chức.  WeProject là một công cụ 
truyền thông truyền cảm hứng cho nhân viên để họ 
gắn bó hơn – dù là làm việc theo những giá trị của 
công ty, đề ra những sáng kiến tập thể hay khi thực 
hiện những chiến lược mới.

CÔNg NghỆ SẠCh:
SƠN VỎ TàU THế Hệ MỚi | i-Tech
www.i–tech.se
I-Tech đã phát triển Selektope®, một hợp chất hữu 
cơ tổng hợp có tác dụng ngăn ngừa các sinh vật vỏ 
cứng có hại dưới nước đồng thời tác động ở mức 
tối thiểu lên các sinh vật biển khác. Công nghệ này 
khiến các con hàu  không dám đến gần lớp vỏ tàu đã 
được xử lý, do đó chúng không thể bám lên bề mặt 
thân tàu. Hợp chất này mang tính đặc trị cao, chỉ cần 
một nồng độ nhỏ  trong sơn bảo vệ vỏ tàu, qua đó 
giúp giảm thiểu tối đa tác động lên môi trường xung 
quanh.  

giải PHáP Vệ SiNH Cá NHÂN AN ToàN | Peepoople
www.peepoople.com
Peepoo là loại túi đi vệ sinh cá nhân dùng một lần 
có tác dụng làm sạch chất bài tiết sau khi đi vệ sinh, 
do đó ngăn ngừa chất bài tiết của con người và gâyô 
nhiễm môi trường xung quanh, khiến lây lan các 
bệnh dịch nguy hiểm như dịch tả và tiêu chảy. Sau khi 
sử dụng, chất urê trong Peepoo vô hiệu hóa các tác 
nhân gây bệnh (vi khuẩn, virus và ký sinh trùng) trong 

ABB | www.abb.com
Tập đoàn ABB là một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu trong 
lĩnh vực công nghệ điện lực và tự động hóa, giúp khách 
hàng hoạt động trong ngành tiện ích, nghành điện, các 
ngành công nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng nâng 
cao năng suất và giảm tác hại của hoạt động sản xuất tới 
môi trường. Hiện Tập đoàn ABB đang hoạt động tại hơn 
100 nước với số lượng khoảng 145.000 nhân viên. Chúng 
tôi có mặt tại Việt Nam từ năm 1994 với dấu ấn ban đầu 
là công ty liên danh giữa ABB và một nhà máy sản xuất 
máy biến thế trong nước và chuyển sang công ty 100% 
vốn của ABB kể từ năm 2002. Kể từ đó, ABB Việt Nam đã 
ngừng vươn lên để trở thành \ một thành viên của đại gia 
đình ABB  thế giới, đáp ứng được các tiêu chuẩn sản xuất 
toàn cầu. ABB Việt Nam cung cấp đầy đủ các dòng sản 
phẩm và dịch vụ mà ABB sản xuất trên toàn thế giới.
ABB Việt Nam hiện nay sở hữu hai nhà máy hiện đại, 
sử dụng các thiết bị và phương thức sản xuất tốt tân 
nhất, nhà máy thứ nhất tại Hà Nội chuyên sản xuất 
máy biến áp truyền tải và máy biến áp phân phối, nhà 
máy thứ 2 tại tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh, 
bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2009 và 
chuyên sản xuất thiết bị điện cao thế và trung thế. ABB 
Việt Nam cũng có hai chi nhánh đại diện tại Đà Nẵng 
và thành phố Hồ Chí Minh.

AstraZeneca | www.astrazeneca.com
AstraZeneca được thành lập ngày 6 tháng 4 năm 1999 
thông qua việc sáp nhập công ty Astra AB của Thụy Điển 
và tập đoàn Zeneca Group PLC của Anh – hai công ty có 
cùng văn hóa doanh nghiệp dựa trên khoa học và tầm 
nhìn chung về ngành công nghiệp dược. Thương vụ sáp 
nhập có mục đích nâng cao khả năng của hai công ty để 
mang lại sự tăng trưởng dài hạn và duy trì giá trị của cổ 
đông thông qua: sức mạnh và độ bao phủ toàn cầu về 
bán hàng và marketing, nền tảng nghiên cứu & phát triển 
mạnh hơn phục vụ tăng trưởng bằng sáng tạo và sự linh 
hoạt chiến lược về tài chính lớn hơn.
Ngày nay, AstraZeneca có hơn 51.500 nhân viên trên 
toàn thế giới (1/1/2014) là một công ty dược phẩm sinh 

chất bài tiết trong vòng 2 đến 4 tuần. 
Peepoo có thể phân hủy hoàn toàn và trở thành phân 
bón có giá trị cho nông nghiệp và bảo đảm an ninh 
lương thực. Nó không gây mùi hôi trong ít nhất 12 
tiếng sau khi sử dụng và có thể chôn lấp ngay trong 
môi trường xung quanh. 

VẬT LiệU THôNg MiNH | organoClick
www.organoclick.com
Sáng chế này cho phép tận dụng tốt hơn những vật 
liệu tái tạo có gốc cellulose như gỗ, giấy, vải, giúp cho 
những vật liệu này có thêm những tính chất mới như 
không thấm nước và có độ bền cao hơn. Công nghệ 
OrganoClick® làm biến đổi những vật liệu có gốc 
cellulose bằng cách bắt chước những quá trình hóa 
học trong tự nhiên. Những vật liệu xanh đang được 
sản xuất bằng cách gắn kết các chất chức năng vào 
sợi sinh học, sử dụng các phân tử hữu cơ làm chất 
xúc tác hóa học. 

Hệ THốNg LỌC NƯỚC BẰNg NĂNg LƯỢNg MẶT 
TRỜi | Solvatten
www.solvatten.se
SOLVATTEN© là một loại thùng chứa có thể di chuyển 
được và đã được cấp bằng sáng chế. Công nghệ 
không có gì khác ngoài việc nó sử dụng năng lượng 
mặt trời để lọc nước bẩn bị ô nhiễm bằng cách lọc bỏ 
những vi sinh vật trong nước có thể gây bệnh. Đây là 
một giải pháp đơn giản, tin cậy và rẻ tiền để cung cấp 
nước sạch trong các hộ gia đình. Một thùng Solvatten 
chứa được 10 lít nước. Vỏ bên ngoài được làm bằng 
nhựa đen để hấp thu nhiệt một cách hiệu quả và 
thùng được thiết kể mở ra để các tấm trong suốt trên 
bề mặt ở bên trong thùng có thể dẫn năng lượng mặt 
trời  vào bên trong. Có một đồng hồ hiển thị khi nào 
nước an toàn và có thể uống được.

SạC ĐiệN THoại Di ĐộNg THÂN THiệN VỚi Môi 
TRƯỜNg | My FC 
www.myfuelcell.se
PowerTrekk là thiết bị sạc pin nhiên liệu xách tay 
dành cho những người thường xuyên không ở gần 
nguồn điện. Nó cung cấp điện năng tức thời ở mọi nơi 
cho các thiết bị điện tử như điện thoại di động, máy 
ảnh kỹ thuật số và các thiết bị GPS.  PowerTrekk là 
một giải pháp ”2 trong 1”, vừa là hộp pin xách tay vừa 
là pin nhiên liệu. 

Các đối tác

học có quy mô toàn cầu và dựa trên sáng tạo, tập trung 
vào phát minh, phát triển và thương mại hóa các loại 
thuốc kê đơn, chủ yếu cho việc điều trị trong các lĩnh 
vực: Tim mạch, Trao đổi chất, Hô hấp, Viêm nhiễm, 
Tự miễn dịch, và Ung thư. Trong lĩnh vực Lây nhiễm và 
Khoa học thần kinh, chúng tôi nghiên cứu cơ hội.  
Với tư cách một công ty toàn cầu trên nền tảng khoa 
học với mục đích “Thúc đẩy những giới hạn của khoa 
học để mang lại những dược phẩm làm thay đổi cuộc 
sống”, chúng tôi mong muốn cải thiện cuộc sống của 
con người trên thế giới.

Atlas Copco | www.atlascopco.com
Atlas Copco là công ty hàng đầu thế giới về công cụ và 
thiết bị sáng tạo trong kỹ thuật máy nén phân đoạn, 
khai thác mỏ và khai thác đá, xây dựng và kỹ thuật công 
nghiệp. Phát minh máy nén khí đã làm cho công ty 
trở thành một công ty hàng đầu thế giới. Từ năm 1905, 
công ty đã sản xuất chiếc máy nén cầm tay đầu tiên 
và sáng tạo đã trở thành giá trị cốt lõi đầu tiên kể từ 
khi công ty được thành lập. Năm 2006, Atlas Copco đã 
được trao giải thưởng của Nữ hoàng cho Doanh nghiệp 
trong lĩnh vực Sáng tạo về thiết kế và phát triển một 
loạt sản phẩm búa khoan (jack hammers) cầm tay. 

electrolux | www.electrolux.com
Electrolux là tập đoàn toàn cầu về các thiết bị gia 
dụng và chuyên dụng, dựa trên các nghiên cứu sâu 
về người tiêu dùng và phát triển dưới sự hợp tác chặt 
chẽ với người dùng chuyên nghiệp. Chúng tôi luôn 
mang đến những thiết kế thấu hiểu người dùng, các 
giải pháp thiết thực  cho các hộ gia đình và các doanh 
nghiệp cho các dòng sản phẩm như tủ lạnh, máy rửa 
bát/ chén, máy giặt, bếp, máy hút bụi, máy điều hòa 
không khí, và các thiết bị  gia dụng nhỏ trong nước. 
Tất cả đều đứng tên những thương hiệu lớn như Elec-
trolux, AEG, Zanussi, Frigidaire và Electrolux Grand 
Cuisine , với hơn 50 triệu sản phẩm của tập đoàn 
được tiêu thụ hàng năm trên 150 thị trường. Trong 
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năm 2013, Electrolux đã đạt doanh thu 109 tỉ SEK và 
tổng số nhân viên lên đến 61.000 người.

SKF | www.skf.com
SKF Group được thành lập vào năm 1907 tại 
Gothenburg. Là nhà sản xuất và cung cấp vòng bi hàng 
đầu thế giới với nhiều cải tiến và sáng chếù kỹ thuật 
từ trên 100 năm, SKF có một kiến thức độc đáo về các 
thiết bị quay, mối tương quan giữa các linh kiện thiết bị 
và quy trình công nghệ của nhiều ngành công nghiệp 
khác nhau trên thế giới.  SKF có hơn 45.000 nhân viên 
và có mặt trên  hơn 130 quốc gia và có trên 15 000 Ðại 
lý Ủy quyền trên toàn thế giới.  SKF Việt Nam được 
thành lập vào năm 1991 và hiện nay chiếm đến hơn 40 
nhân viên và hơn 20 Ðại lý ủy quyền.

iKeA | www.ikea.com
“Tạo ra một cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn cho 
nhiều người” là tầm nhìn của IKEA. Ý tưởng kinh 
doanh của công ty là “cung cấp những sản phẩm đồ 
nội thất tiện dụng, được thiết kế đẹp với giá rẻ mà 
càng nhiều người có khả năng mua càng tốt”.
IKEA cố gắng để đạt được chất lượng cao với giá phải 
chăng cho khách hàng thông qua việc tối ưu hóa toàn 
bộ chuỗi giá trị, xây dựng quan hệ lâu dài với nhà cung 
cấp, đầu tư vào sản xuất tự động hóa cao, và sản xuất 
số lượng lớn. Tầm nhìn của công ty cũng vượt lên trên 
sản phẩm đồ nội thất gia dụng. IKEA muốn tạo ra 
cuộc sống hàng ngày tốt hơn cho mọi người sử dụng 
sản phẩm của công ty. 
Khu vực kinh doanh Đông Nam Á của IKEA là hệ 
thống mua trong khu vực của IKEA. Có ba văn phòng 
ở khu vực này được đặt tại TP Hồ Chí Minh, Bangkok 
và Jakarta tạo nguồn sản phẩm từ năm nước (Việt 
Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Australia). 

TetraPak | www.tetrapak.com
Tetra Pak® là một trong những công ty chuyên cung 
cấp giải pháp về công nghệ trong chế biến và đóng 
gói thực phẩm dạng lỏng và ngày nay, Tetra Pak® là 
công ty hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này.
Tetra Pak® luôn kết hợp chặt chẽ với khách hàng 
và nhà cung cấp để đưa ra những giải pháp an toàn, 
sáng tạo và thân thiện với môi trường, đáp ứng được 
nhu cầu của người dân trên hơn 170 quốc gia trên 
toàn thế giới.
Với hơn 23.000 nhân viên làm việc tại các chi nhánh 
trên 85 quốc gia, chúng tôi tự tin vào chiến lược kinh 
doanh đúng đắn đã được chứng minh bằng thực tế và 
thực hiện tốt trách nhiệm của người dẫn đầu trong 
ngành công nghiệp này.
Phương châm của chúng tôi là “PROTECTS WHAT’S 
GOOD™” - “BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG TỐT™”, thể hiện 
tầm nhìn và sứ mệnh luôn đem thực phẩm an toàn 
đến mọi nơi.

THAi Airways international
www.thaiairways.com
Thai Airways International tự hào là hãng hàng 
không chính thức của triển lãm Sáng tạo Thụy 
Điển tại Thành phố Hồ Chí Minh. THAI là hãng 
hàng không quốc gia của Thái Lan và là một thành 
viên sáng lập của Star Alliance. THAI là hãng hàng 
không có nhiều đường bay giữa châu Âu, Ðông Á, 
Nam Á và Tây Nam Á, có nhiều chuyến bay thẳng 
giữa các thành phố lớn của châu Âu trong ðó có 
các chuyến bay hàng ngày giữa Stockholm và 
Bangkok. Tháng 12 năm 2011, THAI đã phát động 
chương trình “Du lịch Xanh” qua đó chúng tôi hy 
vọng trở thành hãng hàng không đầu tiên ở châu 
Á thực hiện các chuyến bay thương mại sử dụng 
nhiên liệu sinh học.

Ban tổ chức

Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội 
Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội đại diện cho quốc 
gia Thụy Điển và thúc đẩy các lợi ích của Thụy Điển 
ở Việt Nam bằng cách duy trì đối thoại thường xuyên 
với mọi thành phần trong xã hội Việt Nam. Năm nay, 
Thụy Điển và Việt Nam sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ 
ngoại giao giữa hai nước, là mối quan hệ lâu dài nhất 
của một quốc gia phương Tây với Việt Nam với hàng 
loạt hoạt động tại cả hai nước.

www.swedenabroad.com/hanoi
www.facebook.com/EmbassyOfSwedenInHanoi
www.twitter.com/SwedeninVN
 

ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

Trường đại học Hoa Sen 
Trường đại học Hoa Sen được thành lập năm 1991 
như một trường dạy nghề ở Thành phố Hồ Chí 
Minh. Cơ sở phi lợi nhuận này nhanh chóng đáp 
ứng được nhu cầu của người học và doanh nghiệp. 
Hiện nay, trường có hơn 10.000 sinh viên trong các 
chương trình đào tạo trong nước và quốc tế, một 
chương trình giảng dạy độc đáo với 2 kỳ thực tập 
bắt buộc, học tại chức, các khóa học khoa học xã 
hội và nhân văn phong phú, và mạng lưới vững chắc 
các đối tác doanh nghiệp, khoa học và tổ chức phi 
lợi nhuận.

www.hoasen.edu.vn
www.facebook.com/hoasenuni
www.twitter.com/HoaSenUni

Viện Thụy Điển
Viện Thụy Điển là một cơ quan công lập có nhiệm vụ 
thúc đẩy lợi ích và lòng tin đối với đất nước Thụy Điển 
trên thế giới. Viện Thụy Điển tìm cách xây dựng quan 
hệ hợp tác và lâu dài với các quốc gia khác thông qua 
truyền thông chiến lược và trao đổi trong các lĩnh vực 
văn hóa, giáo dục và kinh doanh.

www.si.se
www.twitter.com/sweinstitute

Tổ chức thương mại Thuỷ Điển
Tổ chức thương mại Thuỷ Điển có nhiệm vụ làm cho 
Thụy Điển trở thành điểm đến hấp dẫn để kinh doanh 
bằng cách tạo điều kiện cho các công ty Thụy Điển 
phát triển ở nước ngoài và tạo điều kiện cho các công 
ty nước ngoài đầu tư vào Thụy Điển. 
Tổ chức thương mại Thuỷ Điển cung cấp các cơ hội kinh 
doanh toàn cầu, mạng lưới tốt nhất, và tất cả các dịch 
vụ cần thiết để thành lập một công ty và đưa sản phẩm, 
dịch vụ hay ý tưởng vào các thị trường mới.
Chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các công ty nước 
ngoài đầu tư vào Thụy Điển bằng cách tìm và thu 
hút sự chú ý vào những cụm doanh nghiệp, công ty, 
chuyên gia và ý tưởng ở thị trường Thụy Điển. Chúng 
tôi làm việc với nhiều hình thức đầu tư khác nhau: từ 
thành lập mới, mua lại và sáp nhập đến hợp danh, hợp 
tác nghiên cứu & phát triển, và chuyển giao tri thức.

www.business-sweden.se
www.twitter.com/BusinessSweden
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