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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thu thập thông tin
ứng dụng thương mại điện tử
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kính gửi: ………………..……..……………………………
……………………………………………………………….
Nhằm tổng hợp cơ sở dữ liệu, nắm bắt thông tin đa chiều về thực trạng
ứng dụng thương mại điện tử (sau đây viết tắt là TMĐT) của các tổ chức và cá
nhân trên địa bàn tỉnh; xây dựng chiến lược phát triển TMĐT theo địa phương và
lĩnh vực kinh doanh; thông qua đó, đề xuất giải pháp nhằm triển khai thực hiện
chiến lược đồng bộ, hiệu quả giúp nâng cao hiệu quả công tác phát triển TMĐT
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Sở Công Thương kính gửi đến Quý tổ chức, cá nhân Phiếu thu thập thông
tin ứng dụng TMĐT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gửi kèm theo); rất mong Quý tổ
chức, cá nhân dành chút thời gian để nghiên cứu, đánh dấu vào các câu hỏi và ghi
ý kiến trực tiếp vào Phiếu thu thập thông tin. Tất cả ý kiến đóng góp, kiến nghị sẽ
được Sở Công Thương tiếp thu nghiên cứu xử lý và đảm bảo giữ bí mật theo quy
định.
Các ý kiến cần trao đổi (nếu có), đề nghị liên hệ với Chị Nguyễn Thị Ngọc
Sáng – ĐTDĐ 0931.901616; email: nguyenngocsang2202@gmail.com để được
hướng dẫn cụ thể.
Rất mong Quý tổ chức, cá nhân quan tâm, hỗ trợ.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT/KT&HT các huyện, thành phố;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TM.
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