UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ CÔNG THƢƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Số: 839/GM-SCT

GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị tập huấn kiến thức về thƣơng mại điện tử
Nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong
lĩnh vực Thương mại điện tử và kỹ năng ứng dụng công nghệ số trong công tác quản
lý nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với hiệu quả, chất lượng công
việc ngày cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế của nước ta hiện nay.
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Đắk Lắk và sự hỗ trợ của Bộ Công Thương.
Sở Công Thương Đắk Lắk phối hợp với Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số - Bộ
Công Thương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về Thương mại điện tử cho cán bộ
quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019, với
nội dung như sau:
1. Thành phần:
Kính mời:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột;
- Các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
2. Thời gian: 7h30, ngày 17/7/2019 (thứ tư)
3. Địa điểm: Khách sạn Dakruco, số 30 Nguyễn Chí Thanh, T/p. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
4. Giảng viên: - Lãnh đạo Cục Thương mại điện tử &KTS - Bộ Công Thương.
- Giảng viên Dự án “Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0- Google”.
Ghi chú: Số lượng đại biểu của các đơn vị tham dự không giới hạn

Đề nghị các đơn vị về dự Hội nghị đầy đủ và đúng thời gian quy định.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, XNK.

GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở
Công thương
Cơ quan: Tỉnh
Đắk Lắk
Thời gian ký:
11.07.2019
13:46:47 +07:00

Phạm Thái

