
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:             /SCT-QLĐT&HTQT 

V/v Hội thảo trực tuyến “Nâng cấp 

chiến lược - Thay đổi doanh thu” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

Cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hải Phòng. 

Nhằm thực hiện hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vượt qua khó 

khăn do đại dịch Covid-19 tác động, đặc biệt các tỉnh/ thành phố đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cục Thương mại 

điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương phối hợp với Chương trình Bệ phóng 

Việt Nam Digital 4.0-Một sáng kiến của Google tổ chức Hội thảo trực tuyến: 

“Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu”. Với mong muốn hỗ trợ giải pháp 

về thương mại điện tử (TMĐT) và chuyển đổi số; giúp doanh nghiệp và thương 

nhân kinh doanh, phân phối nông sản, hàng hoá đặc sản địa phương, sản phẩm 

thiết yếu từ phương thức truyền thống sang môi trường trực tuyến, thu hút khách 

hàng thông qua các công cụ online. 

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo và kính mời cộng đồng doanh 

nghiệp, các tổ chức, cá nhân quan tâm, đăng ký tham gia Hội thảo theo thông 

tin sau:  

- Hội thảo: “Nâng cấp chiến lược - Thay đổi doanh thu” 

- Thời gian: 15h00 ngày 12 tháng 8 năm 2021 

- Hình Thức: Trực tuyến. 

- Link đăng ký MIỄN PHÍ: https://bit.ly/registform_SMB1208  

- Link tham gia hội thảo sẽ được gửi qua email cho người đăng ký. 

- Kênh chính thức của chương trình trên Youtube.com:  

https://www.youtube.com/c/VnDigital  

 

Thông tin cần trao đổi, hỗ trợ đề nghị các đơn vị liên hệ: 

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương: 

Người liên hệ: Đ/c Phan Ngọc Vinh, ĐT: 0986.080.311, Email: 

vinhpn@ecomviet.vn 

- Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0: 

Người liên hệ: Đ/c Hồ Bảo Quyên, ĐT: 0948.802.292, Email: 

quyenho@rsvp.com.vn  

- Sở Công Thương Hải Phòng: Phòng Quản lý đầu tư và hợp tác Quốc 

tế, Người liên hệ: Đ/c Lê Va Xi, ĐT: 0855.286.688, Email: 

sct.qldthtqt@gmail.com . 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Cục TMĐT&KTS-BCT (p/h thực hiện); 

- GĐ, các PGĐ; 

- Các Phòng thuộc Sở;  

   TT KC&TVPTCN;   (p/h tuyên truyền) 

- Lưu VT, QLĐT&HTQT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quang Hải 
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HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

NÂNG CẤP CHIẾN LƯỢC, THAY ĐỔI DOANH THU 

 
Thời gian Nội dung Thực hiện 

15:00-15:05 Khởi động chương trình 

Ồng Trần Bùi Xuân - Chuyên gia 

của chương trình Bệ Phóng Việt 

Nam Digital 4.0 

15:05-15:10 
Video giới thiệu sự thay đổi, chuyển biến 

từ các doanh nghiệp hiện nay.  

Chương trình Bệ Phóng Việt Nam 

Digital 4.0 

15:10-15:15 

Chi tiết về các chính sách mà chính phủ hỗ 

trợ cho doanh nghiệp địa phương trong 

thời đại phát triển Thương mại điện tử và 

cách các chủ doanh nghiệp có thể tận dụng 

lợi thế từ các chính sách đã đề cập. 

Ông Nguyễn Văn Thành - Giám 

đốc Trung tâm Phát triển thương 

mại điện tử 

15:20-15:30 

Giải pháp trong thời kỳ khủng hoảng: Lắng 

nghe & thích ứng với nhu cầu thị trường 

(chiến lược thay thế sản phẩm để phù hợp 

với nhu cầu hiện tại) 

Chị Nguyễn Minh Giang - Trưởng 

Phòng Bộ phận Bền Vững Bitis 

15:30-15:45 

Giới thiệu về chương trình Bệ Phóng 

Digital 4.0 – một sáng kiến của Google 

được bảo trợ bởi Bộ Công Thương. Giảng 

viên của chương trình hướng dẫn cách Thu 

hút khách hàng thông qua các khoảnh khắc 

siêu nhỏ -  Làm thế nào để kết nối với 

khách hàng thông qua các thiết bị điện tử 

hiện nay?  

Ồng Trần Bùi Xuân - Chuyên gia 

của chương trình Bệ Phóng Việt 

Nam Digital 4.0 

15:40-15:55 
Tọa đàm: Hiểu hành vi mua sắm trực 

tuyến để nắm bắt cơ hội cho Thương 

mại điện tử trong thời điểm Covid-19 

 Anh Tín Lê -  Visa Marketing 
Director khu vực Việt Nam và 
Lào - VISA Việt Nam 

 Chị Nguyễn Minh Giang - 
Trưởng Phòng Bộ phận Bền 
Vững Bitis 

 Anh Phạm Hồng Phước - Chủ 
quán chay Hồng Phước, MC, ca 
sĩ.  

 Anh Trần Bùi Xuân - Giảng viên 
ưu tú của chương trình Bệ 
phóng Việt Nam Digital 4.0 

15:55-16:05 Thảo luận và đặt các câu hỏi cho diễn giả Các diễn giả 

16:05 Bế mạc  
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