
 

 

       

Kính gửi: - Các Sở, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện. 

 

Triển khai Quyết định số 732/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về Ban hành Kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ, công chức, viên chức thành phố Hải Phòng năm 2021, Sở Công Thương tổ 

chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện 

tử cho các cán bộ, công chức, viên chức thành phố nhằm bồi dưỡng kiến thức về 

công tác quản lý nhà nước về hoạt động thương mại điện tử, kỹ năng thực thi 

pháp luật trong lĩnh vực hoạt động thương mại điện tử. 

Thông tin về lớp bồi dưỡng:  

- Tên Lớp bồi dưỡng: Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt 

động thương mại điện tử. 

- Thời gian dự kiến: ngày 03, 04 tháng 12 năm 2021. 

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức các Sở, ngành, UBND các 

quận, huyện. 

- Quy mô: 250 người. 

- Hình thức tổ chức: Trực tuyến thông qua nền tảng Zoom. 

- Nội dung chi tiết và biểu mẫu đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng kèm theo 

công văn này. 

 Học viên tham dự sẽ được cấp chứng chỉ sau khi kết thúc khóa đào tạo. 

Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng 

gửi về Sở Công Thương - số 09 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng trước ngày 

02/12/2021 để tổng hợp, phục vụ cho công tác quản lý lớp. Các học viên được cử 

tham gia Lớp bồi dưỡng đề nghị đăng ký trực tuyến theo đường link: 

http://forms.gle/9ho9PM96dFNUGYSs8. Sở Công Thương sẽ gửi ID, Password 

phòng Zoom của Lớp bồi dưỡng theo địa chỉ email của từng học viên. Chi tiết 

xin liên hệ: Nguyễn Hải Hà, số điện thoại liên hệ: (0225) 3946719 / 0984944099, 

email: sct.qldthtqt@gmail.com. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 

 - Như trên; 

- GĐ, PGĐ N.C.Hân; 

- Các Phòng, TT thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

 KT. GIÁM ĐÓC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Nguyễn Công Hân 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SCT-QLĐT&HTQT 
V/v mời tham gia Lớp bồi dưỡng kiến 

thức quản lý nhà nước về hoạt động 

thương mại điện tử. 

        Hải Phòng, ngày        tháng 11 năm 2020 

mailto:sct.qldthtqt@gmail.com
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NỘI DUNG 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về hoạt động 

thương mại điện tử năm 2021 

 

Thời gian Nội dung 

Ngày thứ 1  

Sáng  

7h30-8h00 Đăng ký, tiếp đón đại biểu 

8h00 - 8h05 Tuyên bố, giới thiệu đại biểu 

8h05 - 8h15 

Phát biểu khai mạc  
- Đại diện Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số, Bộ 

Công Thương. 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng. 

8h15 - 9h45 

Tổng quan Thương mại điện tử Việt Nam 

- Giới thiệu về Kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT 2021 – 2025. 

- Chính sách và mục tiêu phát triển TMĐT. 

- Hạ tầng hỗ trợ cho TMĐT. 

Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số, Bộ Công Thương. 

10h00 - 11h00 

Chính sách của cơ quan quản lý với chuyển đổi số và lựa chọn 

mô hình thương mại điện tử phù hợp với các tổ chức, cá nhân 
- Lộ trình chuyển đổi số 

- Những vấn đề đặt ra cho cơ quan quản lý nhà nước; các tổ chức 

và cá nhân với chuyển đổi số và TMĐT. 

- Hướng tiếp cận trong chuyển đổi số và TMĐT đến cho doanh 

nghiệp. 

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử thuộc Cục Thương mại 

điện tử và Kỹ thuật số, Bộ Công Thương. 

11h00 - 11h30 Trao đổi, hỏi đáp 

Chiều  

14h00 -15h15 

Công tác quản lý, phối hợp trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

- Khung pháp lý trong lĩnh vực TMĐT. 

- Giới thiệu Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử 

- Định hướng, chia sẻ một số hoạt động đấu tranh chống hàng giả 

và bảo vệ người tiêu dùng trên nền tảng thương mại điện tử. 

Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số, Bộ Công Thương. 

15h15 – 15h30 Nghỉ giải lao 

15h30 – 16h30 

Hướng dẫn quy trình thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

trong kinh doanh trực tuyến  
- Giới thiệu Nghị định 98/2020/NĐ-CP và các điều khoản xử phạt 

trong lĩnh vực TMĐT 

- Một số hành vi vi phạm trong TMĐT. 

Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số, Bộ Công Thương. 

16h30 - 17h00 Trao đổi, hỏi đáp 

17h00 Kết thúc ngày thứ nhất 
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Ngày thứ 2: 

Thời gian Nội dung 

Sáng  

8h00 - 9h45 

Tìm hiểu các mô hình cách thức kinh doanh trực tuyến phổ 

biến tại Việt Nam: công tác quản lý, cách thức tham gia, giao 

dịch, … 
- Sàn giao dịch TMĐT 

- Website bán hàng của các tổ chức, cá nhân 

- Hoạt động bán hàng của các tổ chức, cá nhân trên nền tảng mạng 

xã hội 

Trung tâm Phát triển thương mại điện tử thuộc Cục Thương mại 

điện tử và Kỹ thuật số, Bộ Công Thương. 

9h45 - 10h00 Nghỉ giải lao 

10h00 - 11h30 

Tìm hiểu hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới và các 

giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu 

trực tuyến. 
- Cục Thương mại điện tử và Kỹ thuật số, Bộ Công Thương. 

11h00 - 11h30 Trao đổi, hỏi đáp 

Chiều 
 

 

14h00 - 15h15 

Giới thiệu Cổng thông tin Quản lý hoạt động Thương mại điện 

tử online.gov.vn và hướng dẫn thông báo website. 
- Trung tâm Phát triển thương mại điện tử thuộc Cục Thương mại 

điện tử và Kỹ thuật số, Bộ Công Thương. 

15h15 - 15h30 Nghỉ giải lao 

15h30 - 16h30 

Giới thiệu một số nền tảng TMĐT phổ biến: 
- Nền tảng TMĐT B2C (mô hình giao dịch giữa các tổ chức, cá 

nhân và người tiêu dùng) và xuất khẩu trực tuyến toàn cầu 

Amazon. 

- Tìm hiểu kênh xuất khẩu trực tuyến với Alibaba nền tảng TMĐT 

B2B (mô hình giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân) lớn nhất hiện 

nay 

Đại diện Sàn giao dịch TMĐT Amazon và Alibaba tại Việt Nam 

16h30-17h00 Trao đổi, hỏi đáp 

17h00 
Bế mạc 
Đại diện Lãnh đạo Sở Công Thương Hải Phòng 
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