Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021
Hanoi, September 28 2021

THƯ MỜI
INVITATION
THAM DỰ TẬP HUẤN DÀNH CHO DOANH NGHIỆP ĐIỆN TỬ
TO PARTICIPATE IN THE TRAINING WORKSHOP
FOR ELECTRONICS ENTERPRISES
Xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục
Business Continuity Plan

Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rông đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó ảnh hưởng
đáng kể đến nhóm doanh nghiệp ngành điện tử. Trong bối cảnh đó, bên cạnh nỗ lực phòng chống
dịch, việc doanh nghiệp có phương án kinh doanh bền vững là rất cần thiết. Nhằm mục đích giúp
doanh nghiệp điện tử xây dựng kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh và tuân thủ pháp luật lao
động hiệu quả, Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) và Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp tổ chức tập huấn “Xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh
liên tục trong bối cảnh đại dịch COVID-19”. Đây là một hoạt động trong chuỗi các tập huấn hỗ
trợ doanh nghiệp ngành điện tử phục hồi tốt hơn sau đại dịch trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy
tuân thủ và đối thoại xã hội trong ngành điện tử tại Việt Nam” do ILO và VCCI hợp tác thực hiện.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp cử đại diện tham dự tập huấn với
thông tin chi tiết như sau:
 Chủ đề: Xây dựng Kế hoạch đảm bảo kinh doanh liên tục trong bối cảnh đại dịch COVID-19
 Thời gian: 8:30 – 12:00 ngày thứ sáu 08 tháng 10 năm 2021
 Ngôn ngữ tập huấn: Tiếng Việt
 Chi phí tham dự: Miễn phí
 Hình thức: trực tuyến qua ứng dụng Zoom
o

Ban tổ chức sẽ gửi đường link tham gia và mật khẩu đến các đại biểu đăng ký thành

o

công trước ngày tổ chức
Để đảm bảo tốc độ đường truyền, mỗi đại biểu/Doanh nghiệp vui lòng sử dụng 01 máy
tính để kết nối

o

Xin vui lòng tải ứng dụng Zoom cập nhật về máy tính của đại biểu/doanh nghiệp trước
ngày tham gia

o

Một số hoạt động tập huấn cần sử dụng điện thoại thông minh để tương tác.

 Đăng ký tham dự: Vui lòng đăng ký tại https://forms.gle/N6dEeiJ1qTcc1Gsn7 trong/trước
ngày 6/10/2021. Đại biểu cần điền thông tin đăng ký để nhận mật khẩu tham gia tập huấn
trên Zoom qua email.
 Diễn giả dự kiến: Lãnh đạo VCCI, Lãnh đạo Văn phòng ILO tại Việt Nam, Chuyên gia Công
ty Tư vấn Kim Đăng.
 Đối tượng tham gia: Lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý lĩnh vực kinh doanh, phát
triển bền vững, nhân sự trong doanh nghiệp điện tử.
Ban Tổ chức mong nhận được sự tham gia đầy đủ của Quý Đại biểu/Doanh nghiệp cũng
như sự chia sẻ thông tin đến các bên quan tâm. Trong trường hợp cần hỗ trợ, Quý Đại biểu/Doanh
nghiệp vui lòng liên hệ:


Bà Phạm Phương Thảo / Cán bộ VCCI / Email thao.phamphuong0109@gmail.com, hoặc



Bà Đặng Diệp Anh / Cán bộ ILO / Email anhd@ilo.org.

Trân trọng cảm ơn,
Đại diện VCCI

Đại diện ILO

Trần Thị Lan Anh
Phó Tổng Thư ký
Giám đốc VP Giới sử dụng Lao động

Nguyễn Hồng Hà
Giám đốc Chương trình

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

To support electronics enterprises to overcome the difficulties during the Covid-19 crisis, The
International Labour Organization (ILO) Country Office for Viet Nam and Viet Nam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI) are co-organizing the training workshop on Business Continuity

Plan in the context of COVID-19. This is an activity in a series of training to support the
electronics companies in Viet Nam to build forward better in the framework of the ILO/VCCI
project on Compliance and social dialogue promotion in the electronics sector.
The Organizers would like to invite you and/or relevant representatives of your company to join
this workshop, details as follows:
 Topic: Business Continuity Plan in the context of COVID-19
 Workshop schedule: 8:30-12:00 Friday 08 October 2021
 Working language: Vietnamese
 Type: online workshop via zoom
 Registration: kindly register at https://forms.gle/N6dEeiJ1qTcc1Gsn7 on/before 06
October 2021
We look forward to your participation and precious inputs to the workshop. In case you need any
further information or support, please contact
 Ms Dang Diep Anh from ILO at anhd@ilo.org or
 Ms Pham Phuong Thao from VCCI at thao.phamphuong0109@gmail.com
Thank you very much,

