
                                                                
  
 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG XÚC TIẾN XUẤT KHẨU, KẾT HỢP  

TỔ CHỨC GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN TRÊN NỀN TẢNG SỐ 

Thời gian: 08h00 – 17h00, ngày 11,12 tháng 11 năm 2021  

Hình thức: Trực tuyến thông quan nền tảng Zoom 

Thời gian Nội dung Diễn giả 

Ngày 1: 11/11/2021 

Phần 1: Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số phục hồi kinh doanh, xúc tiến xuất 

khẩu. 

08:30 – 08:35 Video chào mừng  

08:35 – 08:45 Phát biểu khai mạc 

 

Ông Vũ Bá Phú, 

Cục trưởng, Cục Xúc tiến 

thương mại 

 

08:45 – 09:00 Phát biểu khai mạc 

 

Ông Stephen Kuo,  

Giám Đốc Châu Á Thái Bình 

Dương - Alibaba.com  

09:00 – 09:30 Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số 

- giải pháp xúc tiến xuất khẩu hiệu 

quả thông qua ứng dụng công nghệ 

thông tin và chuyển đổi số 

Ông Karl Trần, 

Tiến sỹ công nghệ, Genexis 

Group, Hà Lan  

Bà Nguyễn Thị Minh Thúy, 

Giám đốc Trung tâm Ứng 

dụng công nghệ thông tin, 

Cục Xúc tiến thương mại 

09:30 – 09: 

45 

Kinh nghiệm chuyển đổi số và ứng 

dụng trong công tác tổ chức hoạt 

động sản xuất và kinh doanh.  

Bà Lý Kim Chi, 

Hiệp Hội Lương Thực Thực 

Phẩm Thành Phố Hồ Chí 

Minh 

 

09:45 – 10:05 Thương mại điện tử, mô hình 

triển khai cho doanh nghiệp Việt 

Nam: 

- Mô hình TMĐT cho doanh 

nghiệp Việt Nam 

Ông Roger Lou,  

Giám Đốc Quốc Gia 

Alibaba.com Việt Nam 



                                                                
  
 

 

- Các giải pháp cụ thể để kiếm 

khách hàng, có đơn hàng khi kinh 

doanh số 

- Các hỗ trợ cho doanh nghiệp khi 

lên sàn 

10:05 – 10:10 Ưu đãi đặc biệt cho doanh nghiệp 

Thực phẩm và Đồ Uống 

 

10:10 – 10:30 Trình bày của doanh nghiệp 

quốc tế trải qua Covid-19 và dịch 

chuyển mô hình kinh doanh trực 

tuyến thành công. 

- Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua 

Covid, tổ chức sản xuất kinh doanh 

thế nào 

- Kinh nghiệm kinh doanh online, 

thiết lập phương pháp quản lý, 

phân bổ nguồn lực trong từng giai 

đoạn phù hợp 

Bà Amutha Subramaniam  

Giám đốc điều hành và 

Người sáng lập Verlyss 

Global Resources Sdn Bhd 

và Hers Manufacturing Sdn 

Bhd, Malaysia 

 

10:30 – 10:45 Trình bày của doanh nghiệp Việt 

Nam trải qua Covid-19 và dịch 

chuyển mô hình kinh doanh trực 

tuyến thành công. 

- Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua 

Covid, tổ chức sản xuất kinh doanh 

thế nào 

- Kinh nghiệm kinh doanh online, 

thiết lập phương pháp quản lý, 

phân bổ nguồn lực trong từng giai 

đoạn phù hợp 

Bà Đoàn Trần Thùy Linh  

Giám đốc điều hành và 

Người sáng lập, Công ty CP 

Sản Xuất Và Thương Mại 

Kim Cương Xanh 

 

10:45-11:30 Hỏi và Đáp/Tư vấn  

Phần 2: Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin và chuyển đổi số hiệu quả cho 

doanh nghiệp. 

13:30-14:00 Xây dựng hệ thống bán hàng đa 

kênh hiệu quả với Omni Channel 

CRM. 

Ông Bùi Cao Học 

Giám đốc điều hành, công ty 

OnlineCRM 

 



                                                                
  
 

 

14:00-14:20 Số hóa hoạt động sản xuất và cung 

ứng bằng hệ thống quản trị doanh 

nghiệp ERP 

Ông Nguyễn Duy Hải 

Giám đốc điều hành Công ty 

Cổ Phần Giải Pháp Doanh 

Nghiệp Toàn Cầu (GESO) 

14:20-14:25 Nghỉ giữa giờ  

14:25-14:45 Ứng dụng giải pháp AI Cloud 

Camera vào hoạt động giám sát, 

vận hành, sản xuất. 

Ông Chử Quang Thắng, 

Giám đốc pSOC, công ty 

CMC Telecom Việt Nam 

14:45-15:00 Ứng dụng Zalo trong việc nâng cao 

hiệu quả tiếp thị, bán hàng và chăm 

sóc khách hàng 

Ông Trần Bảo Duy, 

Giám Đốc Điều Hành Công 

Ty Cổ Phần Vinacis Connect 

15:00-17:00 Tọa đàm: Hỏi & Đáp 

Tổng kết 

Cục Xúc tiến thương mại 

cùng các chuyên gia CNTT 

  

Ngày 2: 12/11/2021 

Thời gian Nội dung Điều phối 

Phần 3: Tư vấn - Giao thương- Kết nối 

13:30-13:35 Phát biểu khai mạc Cục XTTM 

13:35 -13:45 Phát biểu khai mạc Ông Nguyễn Ngọc Dũng,  

Phó Chủ Tịch Hiệp Hội 

Thương mại điện tử Việt Nam 

(VECOM)  

13:45-14:00 Xây dựng mạng lưới, chắp mối 

kinh doanh giữa doanh nghiệp Việt 

Nam – Hà Lan 

Ông Guido van Roy, 

Hiệp hội doanh nghiệp Hà 

Lan (DBAV) 

14:00-14:15 Giải pháp xây dựng marketing trên 

môi trường số thông qua website 

cho SMEs Việt Nam  

 

Bà Khả Vân,  

Công ty PDS, Singapore 

14:15-14:45 Giải pháp công nghệ hỗ trợ từ 

trồng trọt, thu hoạch, đóng gói, vận 

chuyển, bán hàng và truy xuất 

CEO, CropTracer, Hà Lan 



                                                                
  
 

 

nguồn gốc. 

14:45-15:00 Chắp mối kinh doanh sản phẩm 

nông sản (chè, trái cây, chế biến) 

với nhà mua quốc tế. 

Chuyên gia quốc tế 

15:00-15:15 Chuyển đổi số và các gói dịch vụ 

cho DN nhỏ và vừa Việt Nam  

 

Sàn thương mại điện tử 

Amazon.com 

15:15-15:30 Chắp mối kinh doanh sản phẩm 

thực phẩm, đồ uống, hàng gia 

dụng, công nghệ vào thị trường Mỹ 

trên môi trường số. 

Chuyên gia tư vấn xuất khẩu 

vào thị trường Mỹ. 

15:30-17:00 Phiên giao thương: chuyển đổi số 

và các gói áp dụng cho DN nhỏ và 

vừa từ các công ty IT trong nước 

và quốc tế. 

 

Sàn thương mại điện tử 

Alibaba.com 

Sàn thương mại điện tử 

Amazon.com 

Các chuyên gia IT trong nước 

và quốc tế. 

17:00 Bế mạc Ban tổ chức 

 


