
Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.                                                                              

Điện thoại : (0251) 3822.216 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon  

Chủ đề: Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá 

 

Thực hiện Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2022; 

Thực hiện Công văn số 1167/TMĐT-TTPT ngày 18/10/2022 của Cục 

Thương mại điện tử và Kinh tế số về việc phối hợp triển khai sáng kiến Thương 

mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá do Amazon khởi xướng và được 

bảo trợ bởi Bộ Công Thương về nội dung, 

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị giải pháp xúc tiến 

xuất khẩu thông qua Amazon, với chủ đề: Thương mại điện tử xuyên biên giới: 

Kỷ nguyên bứt phá, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Nhằm giúp doanh nghiệp, người kinh doanh, nguồn nhân lực trẻ của 

tỉnh Đồng Nai nhanh chóng nắm bắt những kiến thức và kỹ năng cần thiết để đưa 

sản phẩm đến thị trường toàn cầu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới; 

b) Nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, phương thức kinh 

doanh, tiêu thụ hàng hóa dịch vụ của tỉnh Đồng Nai; 

c) Thu thập ý kiến đóng góp, đề xuất các chính sách, hoạt động hỗ trợ phù 

hợp với điều kiện thực tế từ phía Amazon Global Selling, Cục Thương mại điện 

tử và Kinh tế số, tỉnh Đồng Nai. 

d) Bên cạnh đó, chuyên gia, khách mời từ phía Ban tổ chức thực hiện các 

hoạt động tư vấn, hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp về kỹ năng bán hàng 

online xuyên biên giới nói chung, trên nền tảng Amazon nói riêng, thông qua các 

hoạt động như: 

-  Tổ chức sàng lọc phân loại học viên sau mỗi khoá học theo các tiêu chí 

phù hợp, từ đó xây dựng các buổi tập huấn chuyên sâu trực tuyến với nội dung 

phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp/ học viên; 

- Mời các nhà cung cấp dịch vụ đã được chứng thực bởi Amazon Global 

Selling tham dự sự kiện để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh thương mại 

điện tử xuyên biên giới tới các doanh nghiệp/ học viên; 

-  Mời doanh nghiệp/ học viên tham gia Chương trình đào tạo tổ chức các 

gian hàng trưng bày nếu điều kiện cho phép, và hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp/ 

học viên này tới các đơn vị bán hàng có nhiều kinh nghiệm thực tế đang kinh 
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doanh trên nền tảng Amazon, từ đó tạo điều kiện để các Nhà bán hàng tiếp cận 

nguồn sản phẩm, tiếp cận nhu cầu, nắm bắt hiện trạng của doanh nghiệp/ học viên, 

cũng như thúc đẩy cơ hội hợp tác sản xuất, hoàn thiện quy trình xuất khẩu giữa 

các Doanh nghiệp tham gia hội nghị. 

2. Yêu cầu 

a) Tổ chức đảm bảo tính quy mô, chất lượng, đáp ứng nhu cầu và mang 

lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp;  

b) Phối hợp chặt chẽ đồng bộ và phân công trách nhiệm cụ thể giữa Cục 

Thương mại điện tử và Kinh tế số, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai, Amazon 

Global Selling và các đơn vị có liên quan. 

II. NỘI DUNG 

1. Đối tượng tham dự 

a) Cán bộ, công chức của các sở, ban, ngành trên địa bàn tinh Đồng Nai: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa 

học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban 

quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội 

Nông dân tỉnh;  

b) Hội, Hiệp hội ngành nghề kinh doanh, thương nhân kinh doanh xuất 

nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;  

c) Cán bộ, công chức, viên chức Sở Công Thương, thương nhân kinh 

doanh xuất nhập khẩu, hiệp hội, hội ngành hàng các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa 

Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An;  

d) Cơ quan truyền thông. 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian: 01 ngày, bắt đầu 8h00 ngày 21/11/2022 (Thứ hai). 

b) Địa điểm: Trung tâm hội nghị tiệc cưới EROS PALACE LUXURY- 

Địa chỉ: Số 15 đường Đồng Khởi, Khu phố 6, phường Tân Tiến, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

3. Báo cáo viên 

Các chuyên gia Amazon Global Selling, thương mại điện tử. 

4. Nội dung chương trình 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu – Ban tổ chức 

- Phát biểu khai mạc – Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 

- Phát biểu chào mừng – Lãnh đạo Sở Công thương, Lãnh đạo đơn vị phối 

hợp. 

- Nội dung chi tiết chương trình: Phụ lục (kèm theo). 
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III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

STT Thời gian Nội dung Thực hiện 

1 7/11/2022 
Hoàn chỉnh kế hoạch trình tổ chức và 

đơn vị phối hợp 
Sở Công Thương Đồng Nai  

2 8/11/2022 
Phân công nhiệm vụ, cử cán bộ đầu 

mối phụ trách. 

-Cục TMĐT & KTS 

-Amazon Global Selling 

- Sở Công Thương Đồng Nai 

3 8/11/2022 
Gửi thông tin mời tham dự tới khách 

mời, hướng dẫn đăng ký tham dự. 

-Cục TMĐT & KTS 

-Amazon Global Selling 

- Sở Công Thương Đồng Nai 

4 10/11/2022 
Thiết kế các hình ảnh, tài liệu liên 

quan 

-Amazon Global Selling 

- Đơn vị đối tác liên quan 

5 15/11/2022 

Biên soạn tài liệu, Backdrop, trang trí 

hội trường, duyệt mẫu Chứng nhận 

cấp cho học viên tham dự. 

-Amazon Global Selling 

- Sở Công Thương Đồng Nai 

6 17/11/2022 
Tổng hợp danh sách khách mời dự 

kiến tham dự hội nghị 

- Sở Công Thương Đồng Nai 

-Amazon Global Selling 

7 18/11/2022 

Kiểm tra khu vực tổ chức (hội trường, 

thiết bị âm thanh, ánh sáng, công tác 

tiếp tân, teabreak, ăn trưa (nếu có) và 

các công tác hậu cần khác. 

-Amazon Global Selling 

- Sở Công Thương Đồng Nai 

8 21/11/2022 Chủ trì và tổ chức hội nghị 

- Cục TMĐT & KTS 

- Sở Công Thương Đồng Nai 

- Amazon Global Selling 

- Sở Công Thương các tỉnh 

9 28/11/2022 Tổng hợp, báo cáo kết quả hội nghị 
-Amazon Global Selling. 

- Sở Công Thương Đồng Nai 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ nội dung Kế hoạch tổ chức hội nghị, Sở Công Thương tỉnh Đồng 

Nai kính đề nghị Quý đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Kính đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công 

Thương hỗ trợ 

- Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị; 
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- Bảo trợ về nội dung chương trình hội nghị; 

- Gửi văn bản đến Sở Công Thương các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa Vũng 

Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An đề nghị phối hợp cử cán bộ, 

công chức, viên chức, mời thương nhân kinh doanh xuất nhập khẩu, hiệp hội, hội 

ngành hàng trên địa bàn tham gia hội nghị; 

- Thông tin đến cơ quan thông tấn báo, đài của ngành tham dự để tuyên 

truyền, quảng bá hội nghị. 

2. Amazon Global Selling Việt Nam 

- Tổ chức hội nghị, cử các chuyên gia báo cáo tại hội nghị; 

- Thực hiện cấp giấy chứng nhận sau khi học viên hoàn thành chương 

trình; thực hiện tư vấn, hỗ trợ, tập huấn chuyên sâu sau hội nghị; 

- Thanh toán tất cả các chi phí liên quan công tác tổ chức hội nghị.  

3. Sở Công Thương các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình 

Phước, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An 

Đề nghị phối hợp cử cán bộ, công chức, viên chức, mời thương nhân kinh 

doanh xuất nhập khẩu, hiệp hội, hội ngành hàng trên địa bàn tham gia hội nghị. 

4. Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai  

Đề nghị phối hợp mời, thông báo đến các doanh nghiệp kinh doanh xuất 

nhập khẩu trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tham gia hội 

nghị. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố 

Biên Hòa 

- Phối hợp mời, thông báo các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu 

trên địa bàn (ngoài khu công nghiệp) tham gia hội nghị; 

- Chỉ đạo phòng, ban chức năng, chủ trì tổ chức xe đưa đón đối tượng tham 

gia hội nghị trên địa bàn quản lý đảm bảo an toàn, hiệu quả; 

6. Đề nghị Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai 

Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền để các đối tượng có liên quan biết, đăng ký 

tham gia lớp tập huấn và đưa tin về hội nghị; 

7. Giao Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai  

- Tham mưu Giấy mời lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số 

tham dự phát biểu khai mạc; 

- Phối hợp Amazon Global Selling Việt Nam tổ chức hội nghị; 

- Gửi giấy mời đến các đại biểu trong tỉnh Đồng Nai (ngoài danh sách giao 

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân các huyện, 



5 

 

thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa mời); 

- Liên hệ, đôn đốc Sở Công Thương các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa Vũng 

Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An mời đại biểu tham gia hội 

nghị; 

-  Tổng hợp danh sách khách mời tham dự hội nghị; 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hội nghị và thực hiện các nội dung khác liên 

quan đến hội nghị. 

8. Đề nghị Quý đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

Thực hiện đăng ký tham gia hội nghị qua đường link: 

https://amazon.idea.gov.vn/cbec-lop-09/  trước ngày 17/11/2022. 

Riêng đối với địa phương, giao Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các 

huyện, thành phố tổng hợp, cập nhật thông tin đại biểu tham gia hội nghị qua 

đường link: https://amazon.idea.gov.vn/cbec-lop-09/ 

Để hội nghị đạt kết quả tốt, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai rất mong Quý 

đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện (Kế hoạch này thay cho Giấy mời)./. 

(Chi tiết vui lòng liên hệ Chị Nguyễn Thị Ngọc Sáng  

– ĐTDĐ 0931.901616, Email: nguyenngocsang2202@gmail.com) 

 
Nơi nhận: 
- Đối tượng tham gia lớp tập huấn; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (báo cáo); 

- Cục Thương mại điện tử và KTS (k/m dự phát biểu khai mạc); 

- Sở Công Thương các tỉnh: Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, 

Bình Phước, Bình Thuận, Tiền Giang, Long An (p/h thực hiện); 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (p/h chỉ đạo); 

- Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; 

- Báo Đồng Nai, Đài PTTH Đồng Nai; 

- Giám đốc và các Phó Giám đốc (k/m đ/c Phương dự KM); 

- Các phòng, Trung tâm (cử CBCC tham dự); 

- Đăng tải website Sở Công Thương;  

- Lưu: VT, QLTM (Sáng TM). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

     

Nguyễn Trí Phương 

 

 
  

mailto:nguyenngocsang2202@gmail.com
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TÊN ĐƠN VỊ  

  

 

BẢNG TỔNG HỢP/ PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Hội nghị giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon  

Chủ đề: Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá 

 

TT 
Họ 

Tên 

Tên 

Công 

ty 

Điện 

thoại 
Email 

Sản 

phẩm 

chính 

Website 

Loại hình 

kinh 

doanh 

Kinh 

nghiệm 

Xuất khẩu 

Kinh nghiệm 

thương mại 

điện tử 

Sản phẩm dự 

kiến bán trên 

Amazon 

1           

2           

3           

 

 

 ………………., Ngày  ….. tháng    năm 2022 

 (Ký tên, đóng dấu ghi rõ họ tên) 

 

 

Lưu ý:  

- Biểu này phục vụ cho công tác đăng ký, tổng hợp, báo cáo của các sở, ngành, 

hiệp hội, hội, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu thực hiện đăng ký tham gia hội 

nghị qua đường link: https://amazon.idea.gov.vn/cbec-lop-09/ 
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CHƯƠNG TRÌNH  

Hội nghị giải pháp xúc tiến xuất khẩu thông qua Amazon  

Chủ đề: Thương mại điện tử xuyên biên giới: Kỷ nguyên bứt phá 

Thời gian: 01 ngày, bắt đầu 8h00 ngày 21/11/2022 (Thứ hai). 

Địa điểm: ………………………..., thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

 

Thời 

gian 
Nội dung Diễn giả 

8:00 Đăng ký đại biểu, ổn định tổ chức Sở Công Thương Đồng Nai  

Amazon Global Selling 

Việt Nam 

08:30 Phát biểu khai mạc  Lãnh đạo Cục TMĐT & 

KTS và Sở Công Thương 

tỉnh Đồng Nai  

08:50 Module 1: Tổng quan về Thương mại điện tử 

xuyên biên giới 

-   Giới thiệu về TMĐT xuyên biên giới và các 

loại hình phổ biến, Cơ hội và thách thức cho 

doanh nghiệp Việt Nam 

-   Thương mại điện tử xuyên biên giới với 

Amazon 

o  Hành trình bắt đầu kinh doanh trên Amazon 

o  Phương thức hoàn thiện đơn hàng và 

logistics 

o   Dự trù chi phí  và xây dựng kế hoạch kinh 

doanh TMĐT xuyên biên giới hiệu quả 

Ông Nguyễn Hoàng Nam- 

Quản lý tài khoản cấp cao – 

Amazon Global Selling 

Việt Nam 

9:30 Module 2: Hoàn thiện đơn hàng trong thương 

mại điện tử xuyên biên giới 

Bà Phạm Thị Trang Đài 

Quản lý tài khoản cấp cao – 

Amazon Global Selling 

Việt Nam 

 

 

10:15 Module 3: Xây dựng doanh mục kinh doanh 

Thương mại điện tử xuyên biên giới 

-   Danh mục sản phẩm tiềm năng 

-   Kỹ năng xây dựng trang sản phẩm hiệu quả 

Bà Giang Trần –  

Quản lý tài khoản cấp cao – 

Amazon Global Selling 

Việt Nam 

11:00 Phiên hỏi đáp Các diễn giả module 1, 2 , 

3. 

11:30 Nghỉ trưa 



8 

 

13:25 Refreshing Game 

13:30 Module 4: Kỹ năng Nghiên cứu thị trường 

thương mại điện tử xuyên biên giới 

Ông Phạm Xuân Tùng 

Giám đốc 

Công ty TNHH Anneco 

 

 

 

 

 

 

14:15 Module 5: Xây dựng thương hiệu toàn cầu 

5.1. Chiến lược xây dựng thương hiệu 

-   Tầm quan trọng của xây dựng thương hiệu 

-   Chiến lược xây dựng thương hiệu và tóm tắt 

quy trình đăng ký nhãn hiệu 

Module 5: Xây dựng thương hiệu toàn cầu 

5.2. Xây dựng và bảo vệ thương hiệu toàn cầu 

cùng Amazon 

-   Nền tảng Amazon Brand Registry (BR2.0) 

-   Các giải pháp và công cụ để xây dựng được 

thương hiệu quốc tế trên Amazon 

Bà Mai Quỳnh Anh 

Quản lý tài khoản cấp cao 

Amazon Global Selling 

Việt Nam 

15:10 Module 6: Kỹ năng Marketing trong thương 

mại điện tử xuyên biên giới 

Ông Đặng Hải Nam 

Quản lý đào tạo Quảng cáo 

cấp cao 

Amazon Ads 

15:50 Phiên hỏi đáp Các diễn giả module 4, 5, 6 

16:30 Kết thúc chương trình 

 

Lưu ý: Có thể thay đổi về diễn giả. 
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