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NỘI DUNG

@ TMĐT trên thế giới

@ TMĐT tại Việt nam

@ TMĐT phục vụ nông thôn

@ Giới thiệu về BEA.VN

@ Các chương trình đào tạo hợp tác với VIA



TMĐT TRÊN THẾ GIỚI



TMĐT TRÊN THẾ GIỚI



TMĐT TRÊN THẾ GIỚI



TMĐT TẠI VIỆT NAM

Ngày 12 tháng 7 năm 2010

Quyết định số 1073/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch 
tổng th ể phát tri ển th ương m ại điện 
tử giai đoạn 2011 – 2015 đã được 
ban hành 



TMĐT TẠI VIỆT NAM

Kế hoạch tổng thể đặt ra mục tiêu tổng quát:

- TMĐT được sử dụng phổ biến và đạt mức tiên tiến trong 
các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

- Ưu tiên việc phát triển nguồn nhân lực về TMĐT, coi đây là
một trong những giải pháp quan trọng nhất để đạt được mục 
tiêu trên.



TMĐT TẠI VIỆT NAM

Nội dung phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn 5 
năm sắp tới tập trung vào hai nội dung chủ yếu là phổ
biến: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về lợi ích của 
TMĐT và đẩy mạnh đào tạo chính quy về TMĐT

Một trong những nhân tố quan trọng để đạt được mục 
tiêu phát triển nguồn nhân lực TMĐT trên cơ sở huy 
động nguồn lực của toàn xã hội là xây dựng một xã hội 
học tập được đào tạo liên tục, tự học, thường xuyên 
trau dồi kỹ năng, kiến thức, phát triển trí tuệ và sự sáng 
tạo 



ĐÀO TẠO TMĐT PHỤC VỤ NÔNG THÔN

@ Phổ cập kiến thức TMĐT

@ Mở trang web bán hàng online

@ Các kỹ năng Giao dịch – Đàm phán và Mua
bán trên mạng



ĐÀO TẠO TMĐT PHỤC VỤ NÔNG THÔN

Cung cấp cho nhà nông các kiến thức cơ
bản về  TMĐT 

Lợi ích, các mô hình, các hình thức ứng
dụng, cơ sở hạ tầng để phát triển TMĐT, 
thanh toán điện tử, an toàn trong giao dịch 
TMĐT, các giải pháp tiếp thị số (e-
marketing)…



ĐÀO TẠO TMĐT PHỤC VỤ NÔNG THÔN



CHUỐI ONLINE



CHUỐI ONLINE – ông Lê Sĩ Công

“N ếu tính giá chu ối nguyên li ệu là  5.000 đồng m ột kg, sau khi 
trừ chi phí, m ỗi ha chu ối của công ty thu lãi trên 300 tri ệu đồng 
mỗi năm” - Theo Vnexpress.net



CUA ONLINE



CUA ONLINE – ông Nguy ễn Hoàng Văn

“Hi ện tại, mỗi ngày công ty tiêu th ụ vài ch ục kg cua. “M ỗi lần khách hàng 
gọi điện khen cua ngon và gi ới thi ệu thêm nhi ều khách n ữa. Tôi th ật sự rất 
phấn kh ởi vì  điều này cho th ấy sự chọn lựa theo nghi ệp cua là  đúng”, anh 
chia s ẻ. Hiện tại, anh ki ếm kho ảng 70 tri ệu đồng m ỗi tháng”

Theo Vnexpress.net



GIỚI THIỆU VỀ BEA.VN

Hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo:

@ Đào tạo Tiếng Anh

@ Đào tạo TMĐT  

@ Đào tạo Kỹ năng mềm



CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỢP TÁC

Hợp tác với Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ
chức các khóa đào tạo:

@ Phổ cập kiến thức TMĐT phục vụ nông
thôn: Miễn phí

@ Đào tạo TMĐT cho các doanh nghiệp/địa
phương

@ Đào tạo tiếng Anh



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !

Liên hệ: Đinh Đức Hùng, Tel: 0913 234 999, hungdd@bea.vn


