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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    QUẬN CẨM LỆ                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Số:     /KH-UBND                          Cẩm Lệ, ngày       tháng 10 năm 2018 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị tập huấn  

“Ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh” 
 

Được sự thống nhất Thường trực Quận ủy, sự hỗ trợ của Trung tâm xúc 

tiến Thương mại TP Đà Nẵng, UBND quận tổ chức Hội nghị tập huấn “Ứng 

dụng thương mại điện tử trong kinh doanh” tại quận Cẩm Lệ. UBND quận xây 

dựng Kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm cung cấp các thông tin hỗ trợ, từng bước nâng cao nhận thức và 

hiểu rõ về những lợi ích ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh trên địa 

bàn quận; 

- Trang bị kiến thức về Thương mại điện tử (TMĐT) cho cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn quận, thúc đẩy 

hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách góp phần phát triển kinh tế, xã 

hội quận. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Khai mạc lúc 08h00, ngày 10 tháng 11 năm 2018 (sáng thứ 7); 

2. Địa điểm: Hội trường Quận ủy Cẩm Lệ - Số 131 Ông Ích Đường. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Đại biểu thành phố 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Công thương; 

- Trung tâm XTTM thành phố; 

- Hiệp Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Đà Nẵng (Số 78B, Nguyễn Tri 

Phương, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). 

2. Đại biểu quận 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận (a.Nam Sơn); 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy;  

- Đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận;  

- Đại diện Lãnh đạo Th/trực UBMTTQVN và các Hội Đoàn thể quận; 

- Mời đại diện Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Kinh tế, Tài chính, Tài 

nguyên - Môi trường, Nội vụ, VP HĐND và UBND, Chi Cục thuế quận, Hội 

Doanh nghiệp quận. 
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3. Đại biểu là doanh nghiệp, HTX 

- Mời Chủ tịch, các PCT Hội Doanh nghiệp quận; 

- Chi hội trưởng, Chi hội phó các Chi hội doanh nghiệp 6 phường; 

- Các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn quận: 200 người. 

4. Đại biểu ở phường 

Mời đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể 6 phường. 

5. Mời phóng viên báo, đài 

Đài DRT, báo Đà Nẵng, Đài tr/thanh quận dự và đưa tin. 

IV. BÁO CÁO TẬP HUẤN  

Mời báo cáo viên là chuyên gia của Bộ Công thương về TMĐT báo cáo 

lớp tập huấn. 

V. NỘI DUNG TẬP HUẤN 

1. Tổng quan về thương mại điện tử. 

2. Các ứng dụng TMĐT trong kinh doanh: Ứng dụng TMĐT trong giao 

dịch; Ứng dụng TMĐT trong Marketing và bán hàng; Ứng dụng TMĐT trong 

hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; Ứng dụng TMĐT khác trong kinh doanh. 

3. Giải pháp triển khai các ứng dụng TMĐT trong doanh nghiệp. 

4. Rủi ro và phòng tránh rủi ro trong thương mại điện tử. 

5. Phần thảo luận của khách mời, doanh nghiệp trao đổi về những khó 

khăn và thuận lợi, tình hình thực tế hoạt động thương mại điện tử trong kinh 

doanh trên địa bàn quận.  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Giao phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với Hội Doanh nghiệp quận: Tham 

mưu UBND quận ký giấy mời; lập danh sách và phát hành giấy mời đến đại 

biểu. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ lớp tập huấn. 

2. Giao phòng Phòng TC-KH phối hợp với phòng Kinh tế xây dựng kế 

hoạch kinh phí báo cáo UBND quận xem xét phê duyệt kinh phí thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn về thương mại điện tử, đề nghị 

phòng Kinh tế phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                            KT. CHỦ TỊCH 

- CT, các PCT.UBND quận;                                                       PHÓ CHỦ TỊCH  

- Tr/tâm XTTM tp (ph/hợp);                                                                           
- Phòng Kinh tế (th/hiện); 

- Phòng TC-KH; 

- Hội DN quận;                                              
- Lưu: VT,KT.                                                                          

 

                                                                                               

                                                                                               Phạm Nam Sơn 
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