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Hội thảo quốc tế về “Thương mại điện tử
ASEAN trong đại dịch Covid-19 và xa hơn:   
 Góc nhìn và bài học từ doanh nghiệp”

Hội thảo diễn ra vào ngày 22/09/2021 với sự tham dự
của hơn 100 khách mời là giảng viên, sinh viên và các
chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế. Trong bối
cảnh đại dịch Covid-19 bùng nổ, các doanh nghiệp
ASEAN đã ứng dụng thương mại điện tử với mô hình
chuỗi cung ứng xuyên biên giới đa dạng. Từ đó, các
doanh nghiệp có cơ hội thích ứng và phục hồi nền kinh
tế sau đại dịch. Thêm vào đó, Hiệp định thương mại
ASEAN về thương mại điện tử khuyến khích số hóa nền
kinh tế tại các quốc gia thành viên. Vì vậy, Việt Nam
cần học hỏi kinh nghiệm từ các doanh nghiệp kinh
doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử trong ASEAN
cũng như hợp tác kinh doanh với các đối tác quan trong
như Ba Lan để vượt qua khủng khoảng từ đại dịch
Covid-19. Hội thảo đã được tổ chức với sự tham gia của
các chuyên gia về kinh tế quốc tế gồm: Tiến sĩ Atty.
Rami Amer G. Hourani, Chủ tịch Liên Hiệp PhilExport-
Cebu, Giảng viên Trường Đại học Luật- Đại học Cebu
(Phillippines); Ông Mr. Piotr (Peter) Harasimowicz,
Trưởng đại diện Văn phòng Ngoại Thương và Đầu tư Ba
Lan tại Việt Nam; Tiến sĩ Kseniia Feoktistova, Giảng
viên Trường Kinh Doanh và Quản Lý, Trường Đại Học
Far Eastern Federal (Nga) và các sinh viên, giảng viên
quan tâm. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các bài
học cho các các doanh nghiệp và quốc gia ASEAN
trong việc ứng dụng thương mại điện tử trong đại dịch
Covid-19. Đồng thời, chương trình cũng là sự kiện quốc
tế nơi sinh viên có thêm trải nghiệm và học hỏi, trau dồi
kiến thức.

Khóa học trao đổi sinh viên trực tuyến 
Từ 8-10/9/2021 Trường Đại học Kinh tế (UEB) tổ
chức Khóa học Trao đổi Sinh viên Quốc tế đầu tiên
trên nền tảng trực tuyến, thu hút đông đảo hơn 100
sinh viên, giảng viên đến từ nhiều quốc gia. Đây là
chương trình mang tính sáng tạo, đột phá nằm trong
chuỗi hoạt động thực hiện chiến lược quốc tế hóa và
mở rộng hợp tác quốc tế của Nhà trường. Khóa học
không chỉ là nơi giao lưu tri thức, cung cấp thông tin
về lĩnh vực kinh tế - kinh doanh của Việt Nam, mà
còn là cơ hội để UEB lan tỏa hình ảnh, truyền thống
văn hóa và nét đẹp của đất nước, con người tới bạn
bè quốc tế. Chia sẻ về việc tổ chức Khóa học này,
PGS.TS Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu trưởng Trường
Đại học Kinh tế cho rằng: “Mục tiêu đầu tiên là cung
cấp cho sinh viên quốc tế kiến thức và cái nhìn tổng
quan về nền kinh tế Việt Nam, quá trình hội nhập
kinh tế của Việt Nam với thế giới cũng như môi
trường kinh doanh và văn hóa kinh doanh tại Việt
Nam. Mục tiêu thứ hai, vô cùng quan trọng, đó là tạo
ra một diễn đàn để giao lưu giữa sinh viên Trường
Đại học Kinh tế, sinh viên ĐHQGHN với sinh viên
quốc tế”. Khóa học này là một trong những hoạt
động quan trọng để sinh viên UEB được học hỏi, kết
nối với bạn bè quốc tế, đồng thời cũng là cơ hội để
các giảng viên và Nhà trường phát triển hơn nữa
mạng lưới hợp tác quốc tế  
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