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V/v däng k tham dir Hi thão chuyn 
dôi so cho doanh nghip nhô và v1ra 
trên dja bàn tinh BInh Ducng. 
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KInh giri: Qu doanh nghip rén dja bàn tinh BInh Ducing 

Can cr Cong van s 35521UBND-KT ngày 15 tháng 7 nàm 2022 cüa 1Jy ban 
nhân dan tinh BInh Duong ye vic giao SO Kê hoach và Dâu tu to chrc Hi thão 

"Chuyên dôi so cho doanh nghip nhô và vira trên dla bàn tinh BInh Ducmg — Ca 

hi, thách thüc và giãi pháp". 

Nhm thüc dy các doanh nghip trên dja bàn tinh BInh Di.rcmg nâng cao 
nh.n thüc ye chuyên dôi so, giüp doanh nghip xác djnh duçic mlnh dang 0 giai 
doan nào trong, qua trInh chuyên dôi so dê có Ca sO xây dirng 1 trInh, kê hoch, 
giài pháp chuyên dôi so phü hçip, t?o nén tang cho doanh nghip phát triên, nâng 
cao näng Iiic và lçii the cnh tranh và giüp tiêt kim chi phi 4n hành doanh nghip. 

SO K hoach và Du tu thông báo dn Qu doanh nghip trén dja bàn tinh 
BInh Ducing dàng k tham dij Hi thão chuyên dôi sO, chi tiêt nhu sau: 

1. Th0i gian diên ra Hi tháo: 19/08/2022 

2. Dja dim: Trung tam Hi nghj & Trin lam Tinh Bnh Duang (S B! 
DirOng Hung Vuong, Phü Chánh, TP. Thu Dâu Met, BInh Duang) 

3. Thành phn tham dir: Lãnh do UBND tinh; Länh dao các SO, ban ngà 
lien quan; lãnh do UBND các huyn, thj xã, thành phô; Lath do: các Hip hi 
doanh nghip tinh và các doanh nghip dang kinh doanh, dâu tu t.i tinh. 

4. Dan vj lien kt: Cic phát trin doanh nghip - Bô K hoch và Dâu tt.r và 

USAID (di an LinkSME) 

5. Ni dung, chucmg trInh Hi thâo dir kin (dInh kern). 

6. Däng k thông qua dja chi: https://firnis.office.COm/r/aFgxDLWm'  

Hoc quét mA QR Code: 

8O 
K. HOt 

DAUT 



g däng k vâ xác nhn tham gia. 

KT. GIAM DOc 
1AM DOC 

Qu doanh nghip dang k tham di,r Hi tháo chuyn di s trtro'c ngày 
08/08/2022. Thông tin chi tiét lien h Ong Nguyen Quôc BInh (so din thoui: 0274 
3885168 hoc 0392 576847). 

Liru : Hi thão t chüc hoàn toàn min phi dM vói doanh nghip tham dii. 

Rt mong Qu doanh nghip nhanh chó 

Trân trQng.1 

Noi nhmn: 
- Nhi.r trén; 
- UBND tinh (b/c); 
- Ban Giám doe (b/c); 
- Website Sâ; 
- Ltru: VT, TTHTDN.\ 
(PTr sL'/T7-2O22) 

TrInh Hoàng Tuãn Anh 
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