
 
PHÒNG THƯƠNG MẠI  

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

VIỆN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /PTND –TT  

V/v mời tham dự Hội thảo  

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

Kính gửi: BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP/HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP 

 Chuyển đổi số đang tác động và ảnh hưởng sâu rộng đến cấu trúc và các mối 

quan hệ trong nền kinh tế toàn cầu. Với Việt Nam, áp lực từ công cuộc chuyển đổi số 

đang ngày càng gia tăng, thậm chí mang tính “sống còn” đối với sự tồn tại của nhiều 

doanh nghiệp. Với mục tiêu giới thiệu tới cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam các giải 

pháp về chuyển đổi số nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao năng suất lao động 

trong doanh nghiệp, Viện Phát triển Doanh nghiệp (Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam) phối hợp với Công ty TNHH 1C Việt Nam tổ chức Hội thảo:  

 

“HỆ SINH THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT – 

Xu hướng và chiến lược thực thi trong môi trường công nghệ số 4.0” 

 

Thời gian:  8h30 - 13h00 | Thứ Sáu,ngày 11/11/2022 (đăng ký đại biểu từ 8:00) 

Địa điểm:  Hội trường Pacific Ballroom tầng 2 Khách sạn Pan Pacific 

         Số 01 Đường Thanh Niên, Q. Ba Đình, Hà Nội 

  

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp tham gia hội 

thảo. Để Ban tổ chức chuẩn bị đón tiếp chu đáo, xin vui lòng xác nhận tham dự theo 

số điện thoại 0904031080/02435771076 (Ms.Nguyễn Minh Hiền) hoặc 

 Email: hiennm@vcci.com.vn; trước ngày 10/11/2022. 

 

           Trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu VT 

       

VIỆN TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lương Minh Huân  

 
  Chương trình hội thảo : https://me-qr.com/L2SrkXo 

  Phiếu đăng ký              : https://forms.gle/zZeEToCjb8J6Sjy49 
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