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Kính gửi:  

- Cổng thông tin- Giao tiếp điện tử huyện. 

- Hội doanh nghiệp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

 

 

 Căn cứ Văn bản số 789/SCT-QLĐT&HTQT ngày 09/6/2021 của Sở Công 

thương Vĩnh Phúc về việc Phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Cửa hàng nhỏ 

hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực 

tuyến” ứng phó với bất lợi và khó khăn do dịch Covid-19. Trong đó: Cục 

Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với Chương trình Bệ phóng Việt 

Nam Digital 4.0 - Một sáng kiến của Google tổ chức Hội thảo; Diễn giả là các 

chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) và chủ thương 

hiệu đã thành công trong triển khai TMĐT để ứng phó với những bất lợi và khó 

khăn do đại dịch Covid -19. 

 UBND huyện Tam Đảo trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị 

trấn phối hợp giới thiệu và truyền thông về Hội thảo đến Doanh nghiệp và 

Thương nhân biết và tham dự Hội thảo trực tuyến với những nội dung sau: 

 - Tên Hội thảo: “Cửa hàng nhỏ hôm nay - Doanh nghiệp lớn ngày mai: 

Bí kíp tăng doanh thu từ khách hàng trực tuyến”. 

 - Thời gian: 15h ngày 16/06/2021. 

 - Linhk đăng ký miễn phí: http: http://bit.ly/MOITtangsales. 

 - Linhk tham gia Hội thảo sẽ được gửi qua email cho người đăng ký. 

 Kênh chính thức của chương trình trên Youtube.com:  

 http://www.youtube.com/c/VnDigital. 

 Thông tin liên hệ: Ông Phạm Ngọc Vinh - Cục Thương mại điện tử và 

Kinh tế số. Điện thoại: 0986.080.311. Email: vinhpn@ecomviet.vn. 

 Bà Hồ Bảo Quyên - Chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0. Điện 

thoại: 0948.802.292. Email: quyenho@rsvp.com.vn. 
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 Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quan tâm thực hiện và báo 

cáo kết quả về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp báo 

cáo theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận:  
- CT, Các PCT UBND huyện (b/c); 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Trần Thái Sơn 
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