
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Số:             /BTTTT-CNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

V/v mời trình bày, tham dự Tọa đàm  

trực tuyến định hướng, hỗ trợ các doanh 

nghiệp công nghệ số Việt Nam 

Hà Nội, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

                  Kính gửi: ……………………………………………………… 

 

Nhằm định hướng, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có sản 

phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia và tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị 

toàn cầu, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Tọa đàm, cụ thể như sau:  

1. Mục đích: Nhằm định hướng, nâng cao nhận thức, hỗ trợ các doanh 

nghiệp công nghệ số tiến tới có sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia Việt 

Nam và giải pháp đẩy mạnh việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp 

công nghệ số Việt Nam. 

2. Thời gian: 08 giờ 30’ thứ Năm, ngày 23/12/2021. 

3. Địa điểm: Tọa đàm được thực hiện theo hình thức trực tuyến tại các điểm 

cầu:  

- Điểm cầu tại Bộ Thông tin và Truyền thông: Phòng họp 406 - tầng 4, nhà B, 

Bộ Thông tin và Truyền thông. 

- Điểm cầu dự kiến tại: Bộ Công Thương; một số Sở TT&TT (Đà Nẵng; Cần 

Thơ; Hải Phòng; Hà Nội); Hiệp hội doanh  nghiệp điện tử Việt Nam, Hội Tin học T.P 

Hồ Chí Minh, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam và một số doanh 

nghiệp công nghệ số.  

4. Chương trình Tọa đàm gửi kèm. 

Bộ TTTT trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia trình bày tham 

luận/tham dự trao đổi thảo luận tại Tọa đàm nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phạm Đức Long (để b/c); 

- Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ CNTT 

Tô Thị Thu Hương; 

- Lưu: VT, CNTT. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

   KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Tô Thị Thu Hương 
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