
 

 

 

 

 

 

Hội thảo 

Đổi mới đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 
 

Ngày 9 tháng 6 năm 2016 

Khách sạn Rex Sài Gòn, số 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

CHƯƠNG TRÌNHi 

 
Thời gian Hoạt động Diễn giả 

08:00 – 08:30 Đón tiếp đại biểu  

Lễ Chào mừng 

08:30 – 08:45 
Diễn văn chào mừng 

 

- TS. Vũ Tiến Lộc 

Chủ tịch Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI) (dự kiến) 

- Ông Vũ Tú Thành, Phó 

Giám đốc khu vực, Trưởng 

Đại diện tại Việt Nam, Hội 

đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - 

ASEAN 

Mở đầu: Thấu hiểu và làm hài lòng khách hàng trong nền kinh tế kỹ thuật số 

08:45 – 10:15 

 Cách mạng hóa cuộc cách mạng số 

 Các chiến lược khả thi cho các doanh 

nghiệp Việt Nam 

 Thông tin về khách hàng  

 Quảng cáo và quan hệ công chúng trên 

mạng 

 Thảo luận & Hỏi đáp 

Facebook  

 

10:15 – 10:25 TIỆC TRÀ/ CÀ PHÊ 

Chủ đề 1: Làm cách nào để DNNVV thành công trong một thế giới ngày càng số hoá? 

 

10:25 – 11:25 

 

 Các xu hướng số hoá: Các nền kinh tế 

và các doanh nghiệp đang dần số hóa 

 Các nền kinh tế và người tiêu dùng kỹ 

thuật số: Sự phát triển này có ý nghĩa 

gì đối với DNNVV? 

 Sự số hóa có ý nghĩa gì với DNNVV? 

Làm cách nào để doanh nghiệp có thể 

tận dụng các xu thế và công cụ số 

hoá? 

Seagate  
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 Quản lý dữ liệu kinh doanh của bạn: 

bước quan trọng để số hoá và phát 

triển doanh nghiệp 

 Thảo luận & Hỏi đáp 

Chủ đề 2: Những lưu ý sống còn cho Marketing 

11:25 – 12:10   P&G 

12:10 – 13:00 ĂN TRƯA GIAO LƯU 

Chủ đề 3: Chuỗi cung ứng của ngành kinh doanh bán lẻ trực tuyến 

13:00 – 13:45 

 Các chiến lược nhằm nâng cao trải 

nghiệm mua sắm online và tăng 

cường hiệu quả cuối cùng 

 Sử dụng công nghệ để tăng hiệu quả 

phục vụ khách hàng trong thương mại 

điện tử  

 Tăng cường môi giới hải quan để giải 

quyết các vấn đề của khách hàng 

trong thương mại điện tử  

 Tối ưu hoá sự đáp ứng và phân phối 

hàng hoá bán lẻ 

 Thảo luận & Hỏi đáp 

UPS  

Chủ đề 4: Tăng cường sử dụng thanh toán kỹ thuật số để tăng trưởng 

13:45 – 14:30   PayPal  

14:30 – 14:45 TIỆC TRÀ/CÀ PHÊ   

Chủ đề 5: Tăng cường sức mạnh giúp biến đổi DNNVV bằng dịch vụ điện toán đám mây 

14:45 – 15:30 

 Cách thức dịch vụ điện toán đám mây 

có thể giúp DNNVV chuyển mình và 

cạnh tranh mạnh mẽ hơn 

 Các giải pháp công nghệ phù hợp 

giúp DNNVV Việt Nam thành công 

trong nền kinh tế số  

 Thảo luận & Hỏi đáp 

Microsoft  

Phiên thảo luận: Vai trò của Chính phủ trong Đổi mới đột phá của DNNVV và các công ty 

khởi nghiệp 

15:30 – 16:45 

 Cách Hoa Kỳ hỗ trợ các DNNVV 

(Thuyết trình & Thảo luận) 

 Kế hoạch khởi động Cộng đồng khởi 

nghiệp của Việt Nam (Thuyết trình & 

Thảo luận)  

-  Ông G. NAGESH RAO, Kỹ sư 

trưởng & Doanh nhân, Cơ quan 

Hành chính Doanh nghiệp nhỏ 

Hoa Kỳ 

-  Bộ Khoa học & Công nghệ (dự 

kiến) 
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 Quan điểm của DNNVV và những 

câu chuyện thành công  

 Thảo luận & Hỏi đáp 

-  Ông Lê Triều Bảo Lộc, Tổng 

giám đốc & Nhà sáng lập, 

Công ty An Việt Long 

Tổng kết và bế mạc 

16:45 – 16:50  Bế mạc 

Ông Vũ Tú Thành 

Phó Giám đốc khu vực, Trưởng 

Đại diện Việt Nam, Hội đồng 

Kinh doanh Hoa Kỳ- ASEAN 

(US- ABC) 

 

 

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ: 

 

 

 

 

 

 

i Chương trình có thể có một số thay đổi nhỏ mà không báo trước 

                                                 


