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COFFEE TALK: BỨT PHÁ TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CÁC GIẢI ĐÁP VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁP LÝ 

- Thời gian: Ngày 23 tháng 4 năm 2021 (Thứ Sáu) 

- Địa điểm: Khách sạn Sofitel Sài Gòn, số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM 
 

Thời gian Nội dung Trình bày 

07:45 – 08:15 Tiếp nhận đăng ký đại biểu Ban Tổ chức 

08:15 – 08:20 Giới thiệu đại biểu   MC 

08:20 - 08:30 Phát biểu khai mạc Đại diện Ban Tổ chức 

08:30 - 09:30 

Kinh tế số năm 2020 và 2021: Sự bùng nổ của chuyển đổi số và thách thức 

trên thị trường mới 

- Tiếp cận chuyển đổi số: Chậm hay tăng tốc? 

- Sự du nhập của các thành tố nước ngoài trong 

hoạt động chuyển đổi số tại Việt Nam: Điểm mới 

và các đánh giá về cơ hội, thách thức 

Đại diện Hiệp hội Thương 

mại Điện tử Việt Nam/ Cục 

Thương mại Điện tử Việt 

Nam 

09:30 - 09:45 Giải lao 

09:45 - 10:45 

Chuyển đổi số nhìn từ lăng kính pháp lý: Các chính sách cần thiết cho DN 

và những thay đổi trong rủi ro pháp lý 

- Bàn về một số chính sách cần Chính Phủ ban 

hành để thuận lợi hóa quá trình chuyển đổi số của 

DN; 

- Một số thay đổi quan trọng DN cần lưu ý trong 

quản lý rủi ro và giải quyết tranh chấp trong thời 

đại của chuyển đổi số và Giải quyết tranh chấp 

thương mại trực tuyến tại Việt Nam. 

Đại diện Trung tâm Trọng 

tài Quốc tế Việt Nam 

(VIAC) 

10:45 - 11:30 
Bàn tròn Coffee: Định hướng và vai trò của các tổ chức nhằm thúc đẩy sự phát 

triển nền kinh tế số 

11:35 Kết thúc Tọa đàm 

 


