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Kính gửi:  -  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre; 

-  Hội Nông dân tỉnh Bến Tre;  

-  Hội Phụ nữ tỉnh Bến Tre; 

-  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre; 

-  Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Khởi nghiệp tỉnh Bến Tre; 

-  Phòng Kinh tế TP. Bến Tre, Phòng KTHT các huyện; 

-  Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre;  

-  Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bến Tre; 

-  Trường Cao đẳng Bến Tre; Trường Cao đẳng Đồng Khởi; Phân 

hiệu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tại Bến Tre; 

-  CLB Tri Thức Trẻ tỉnh; CLB Khởi nghiệp Tiên phong. 

-  Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre; 

 

Theo báo cáo của Tổng Cục Thống kê Việt Nam, trong quý 1/2020, mặc dù 

GDP cả nước tăng 3,8% nhưng do phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Covid-19 nên khu 

vực doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (chiếm 98% quy mô và 

đóng góp 45% GDP cả nước) gặp nhiều khó khăn, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh 

doanh có thời hạn tăng cao; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có tăng nhưng 

lượng vốn đăng ký giảm, đặc biệt nghiêm trọng là giảm mạnh về số lao động so với 

cùng kỳ năm trước. 

Với tình hình đó, chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 sẽ ra mắt buổi 

đào tạo trực tuyến (E-learning) trên nền tảng YouTube với chủ đề “Phục hồi kinh 

doanh trong trạng thái Bình Thường Mới” được live streaming trực tiếp trên kênh 

https://www.youtube.com/vnDigital.  

Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 là một sáng kiến của Google 

được triển khai từ tháng 6/2018 dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương nhằm đào tạo 

miễn phí kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh và kỹ năng mềm cho các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ tại Việt Nam. 

Nội dung chương trình sẽ đề cập đến việc doanh nghiệp cần chuẩn bị gì, cần có 

chiến lược gì và kế hoạch gì để phát triển kinh doanh trong và sau mùa dịch Covid-19 

với một trạng thái “Bình thường mới”, bao gồm: 

https://www.youtube.com/vnDigital
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- Những chia sẻ từ Bộ Công Thương về phương hướng hỗ trợ doanh nghiệp tái 

khởi động sau dịch. 

- Case study từ những doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMBs) đã vượt qua đại dịch 

thành công. 

- Bài giảng từ Google: Tối ưu hóa mô hình doanh nghiệp hậu khủng hoảng. 

- Định hướng và lời khuyên từ Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp 

(BSSC). 

Lớp đào tạo “Phục hồi kinh doanh trong trạng thái Bình Thường Mới” có sự 

tham gia của những diễn giả, chuyên gia trong ngành gồm: 

- Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường; 

- Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Trưởng phòng Quản lý hoạt động Thương mại Điện 

tử, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương; 

- Bà Trương Lý Hoàng Phi, Nguyên Tổng Giám đốc Vintech City, Giám đốc 

BSSC (Business Startup Support Center) - Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, 

Guest Shark trong chương trình Shark Tank Việt Nam; 

- Ông PewPew (Hoàng Khoa), Người sáng lập chuỗi bánh mì PewPew, biệt 

danh là ông hoàng triệu views kênh truyền thông mạng xã hội.  

Đăng ký tham gia qua link hội thảo ngày 25/4/2020: 

 https://bit.ly/onlineworkshop2405.  

Thời gian diễn ra lớp đào tạo: 10:00 - 11:30 sáng Chủ Nhật, ngày 24 tháng 

05 năm 2020. 

Theo dõi kênh YouTube: https://www.youtube.com/vnDigital.   

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ: 

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Quản lí khu vực Mekong, Chương trình Bệ phóng 

Việt Nam Digital 4.0, di động: 0932.875.789, email: dungnguyen@rsvp.com.vn. 

- Ông Nguyễn Quốc Thành,  Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Bến 

Tre, di động: 0949.889.846, email nqthanh.sct@bentre.gov.vn. 

Thông tin tham khảo về chương trình Google Digital 4.0 tại Việt Nam: 

- Website: https://digital40.withgoogle.com/  

- Trang cộng đồng Facebook: https://www.facebook.com/digital4.0vn  

Sở Công Thương xin thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn để 

hỗ trợ thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp, đồng thời cùng tham gia chương trình 

nêu trên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                         KT. GIÁM ĐỐC 
 - Như trên;            

 - BLĐ Sở; 

- P. QLTM; P.KHTCTH; TTKC & XTTM; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. Tha.30b 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Niệm 
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