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Giá trị Việt Nam 
- Vươn ra thế giới

Số hóa hoạt động 
Doanh nghiệp

Tăng cường
năng lực tài chính

Nâng tầm
giá trị Việt

Thích ứng & 
Tăng trưởng

Mở rộng
thị trường

TRONG NĂM 2022 DỰ ÁN SẼ CUNG CẤP NHỮNG GÓI HỖ TRỢ SAU: 

Dự án đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và 
đang tăng trưởng Việt Nam nhằm thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, tăng cơ hội kinh doanh và nâng cao 
năng lực cạnh tranh trên thị trường khu vực và 
thế giới. 



info@ipsc.vnLiên hệ dự án: Tầng 13, Tháp Hà Nội - Số 49, phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt NamĐăng ký: ipsc.vn

Các yếu tố nền tảng để 
gia nhập nền kinh tế số 

Tiếp thị và quản trị 
mảng dịch vụ trực tuyến

Xây dựng nền tảng chia sẻ 
thông tin và kết nối 

Các thực tiễn tốt về 
bảo mật thông tin

NỘI DUNG
ĐÀO TẠO

Đánh giá hiện trạng và lợi thế 
cạnh tranh giữa các tổ chức 

tham gia

Hội thảo định hướng: các 
tổ chức xác định và chia 
sẻ một số vấn đề mà tổ 

chức sẽ xây dựng giải pháp 
để thực hiện trong vòng 3 

tháng 

Khóa đào tạo trong 8 tuần do 
các chuyên gia trong và ngoài 

nước cung cấp

Chuyên gia hỗ trợ trong 12 
tuần triển khai giải pháp 

Sự kiện kết nối để các tổ 
chức gặp gỡ và chia sẻ về 
tiến độ và các bài học 
trong quá trình triển khai          

Thông tin và hỗ trợ tham dự 
sự kiện kết nối thị trường, 
góp ý và đối thoại chính sách 
để thúc đẩy dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp

Kết nối mạng lưới
- Phát triển dịch vụ

HOẠT ĐỘNG
HỖ TRỢ


