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Số:             /TB-UBND 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         ngày          tháng        năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh 

nghiệp vừa và nhỏ” theo Giấy mời số 280/GM-UBND ngày 29/9/2021 

UBND tỉnh ban hành Giấy mời số 280/GM-UBND ngày 29/9/2021 về 

việc mời tham dự Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ”; 

Tuy nhiên, do trùng với lịch diễn tập thử Cuộc diễn tập khu vực phòng 

thủ tỉnh Đắk Lắk năm 2021, UBND tỉnh thông báo thay đổi thời gian tổ chức 

Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” sang 8h00 ngày 

08/10/2021 (thứ Sáu). Các nội dung khác không thay đổi, tiếp tục thực hiện 

theo Giấy mời số 280/GM-UBND ngày 29/9/2021. 

UBND tỉnh thông báo để các thành phần tham dự Hội thảo biết, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Như thành phần trong Giấy mời  

số 280/GM-UBND; 

- Các Phòng: TH, KT, NNMT; 

- Lưu: VT, KGVX (Nh-30b). 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thanh Thủy 
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Đắk Lắk, ngày           tháng 9 năm 2021 

GIẤY MỜI 

Tham dự Hội thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” 

Nhằm hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp vừa và nhỏ thông 

qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 

nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp; 

UBND tỉnh tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” với 

thành phần, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

1. Thành phần, địa điểm: 

a) Tại điểm cầu của tỉnh: Phòng Hội Trường, VNPT Đắk Lắk, 06 Lê 

Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột  

Kính mời: 

- Đồng chí Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh,  

chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương và các phòng, trung tâm chuyên 

môn có liên quan; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng: Khoa giáo Văn 

xã, Kinh tế, Nông nghiệp và Môi trường; 

- Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Đại diện Viễn thông Đắk Lắk và các phòng, trung tâm chuyên môn có 

liên quan; 

- Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu biểu của tỉnh (Danh sách tại Phụ 

lục II kèm theo); 

- Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện 

tử của tỉnh: Cử phóng viên để đưa tin. 

b) Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố: Tại VNPT các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Kính mời: 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì; 

- Đại diện các phòng: Kinh tế hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thông, Tài Chính, Văn hóa Thông tin; 
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- Một số doanh nghiệp vừa và nhỏ tiêu tiểu của địa phương (giao UBND 

các huyện, thị xã, thành phố mời). 

c) Tham dự theo hình thức trực tuyến trên ứng dụng Zoom:  

- Danh sách tại Phụ lục II kèm theo; 

- Đề nghị quý doanh nghiệp thực hiện đăng ký tại trang thông tin điện tử 

https://daklak.vnpt.vn/dang-ky-hoi-thao-cds hoặc liên hệ Bà Đào Thị Mỹ Châu 

(Thư điện tử: chaudtm.dlc@vnpt.vn, số điện thoại: 0918.272.575) để xác nhận 

tham gia và nhận tài khoản tham gia trên ứng dụng Zoom. 

2. Thời gian: Vào lúc 08h00, ngày 06/10/2021 (Thứ Tư). 

3. Chương trình Hội thảo: Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo. 

4. Chuẩn bị nội dung: 

a) Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với VNPT Đắk Lắk và các cơ 

quan, đơn vị liên quan chuẩn bị Hội Thảo “Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa 

và nhỏ” theo Kế hoạch số 9260/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND tỉnh. 

b) Đề nghị VNPT Đắk Lắk chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Hội thảo (đảm 

bảo các quy định phòng chống dịch: bố trí phòng họp thông thoáng, khoảng 

cách, chuẩn bị dung dịch khử khuẩn…). 

Đề nghị các đại biểu thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và tham gia 

đúng thành phần, thời gian quy định.  

Mọi thông tin chi tiết liên hệ đ/c Phạm Thị Linh Nhâm, Chuyên viên 

Phòng Khoa giáo Văn xã - Văn phòng UBND tỉnh, điện thoại: 0912 565588./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng: TH, KT, NNMT; 

- Lưu: VT, KGVX (Nh-30b). 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 
Lê Thị Thanh Thủy 
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