
SỞ CÔNG THƢƠNG KHÁNH HÒA 
TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG 

 VÀ XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI  

___________________________ 

 

Số:  102   /TTKC&XTTM-XTTM 
   V/v mời tham gia tập huấn “Ứng dụng 

thƣơng mại điện tử và chuyển đổi số trong 

hoạt động Xúc tiến thƣơng mại cho doanh 

nghiệp tỉnh Khánh Hòa” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

_______________________________________________________________ 
 

Khánh Hòa, ngày 05  tháng 4  năm 2022
 

 

Kính gửi:  

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh,                

  hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 
 

Thực hiện Chƣơng trình Xúc tiến thƣơng mại năm 2022 của tỉnh Khánh Hòa, 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại tổ chức lớp tập huấn “Ứng dụng 

thƣơng mại điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động Xúc tiến thƣơng mại cho 

doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa”; 

Tổ chức lớp tập huấn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh 

doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh nâng cao kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ 

về xúc tiến thƣơng mại điện tử, để ứng dụng thƣơng mại điện tử và chuyển đổi số 

trong hoạt động xúc tiến thƣơng mại tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trƣờng, tăng khả 

năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, khắc phục hoạt động sản 

xuất kinh doanh do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19. 

1. Thành phần: 

- Các cán bộ, chuyên viên làm công tác xúc tiến thƣơng mại và các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

2. Thời gian: Lúc 08 giờ 00, Thứ Năm ngày 14/4/2022 (01 ngày) 

3. Địa điểm: Khách sạn Nha Trang Palace – 09 Yersin,  TP. Nha Trang  

4. Giảng viên: Các chuyên gia thuộc Hiệp hội Thƣơng mại điện tử Việt Nam 

5. Đăng ký tham gia lớp tập huấn vui lòng liên hệ: Phòng xúc tiến thƣơng 

mại, Điện thoại:  02583823208, 0946004968 (Phạm Thị Thu Hà), Email: 

xttmkhanhhoa@gmail.com 

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thƣơng mại kính mời quý Cơ quan, 

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh có nhu cầu 

tham gia vui lòng gửi đăng ký về Trung tâm trƣớc ngày 12/4/2022./. 
 

Nơi nhận:                                                                                                                                          
- Nhƣ trên (kèm danh sách); 

- Sở Công Thƣơng (thay b/c); 

- Phòng Kinh tế/KT-HT các huyện, thị xã,  

thành phố; 

- Đăng Website Trung tâm; 

- Lƣu: VT, XTTM.           

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Thị PhƣơngTrang 

mailto:xttmkhanhhoa@gmail.com
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