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Lạng Sơn, ngày       tháng 10  năm 2022 

  

GIẤY MỜI 

Tham gia tập huấn Chuyển đổi số trong lĩnh vực  

Sản xuất nông nghiệp và Thương mại điện tử. 

 

Kính gửi: ……………………………………………………….… 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/03/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về thực hiện Chương trình xác định chỉ số đánh giá 

mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 25/4/2022 của UBND 

tỉnh  về việc Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2022; Kế hoạch số 142/KH-

SKHĐT ngày 11/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư  về Kế hoạch triển khai 

thực hiện chuyển đổi số của Sở Kế hoạch Đầu tư năm 2022. 

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp đến năm 2030 là xu thế và tấy 

yếu, nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến 

tạo thể chế, thúc đẩy chuyển đổi từ “ Sản xuất nông nghiệp” sang “Kinh tế nông 

nghiệp”; phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông 

nghiệp thông minh. Chuyển đổi số trong nông nghiệp giúp nâng cao năng suất 

làm việc, nâng cao lợi nhuận, tối ưu hóa sản xuất và đem lại cơ hội mở rộng cao 

hơn. Chính vì sự quan trọng và tính tất yếu của quá trình chuyển đổi số trong 

lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và Thương mại điện tử, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức lớp tập huấn Chuyển đổi số trong lĩnh vực Sản xuất nông nghiệp và 

Thương mại điện tử với nội dung như sau: 

1.Thành phần: Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh (và các đơn vị thành viên trực 

thuộc); Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh; Hội doanh nghiệp: Bắc Sơn, Văn 

Quan, Hữu Lũng, Tràng Định, Văn Lãng; Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Các Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

2.Nội dung: ‘Chuyển đổi số trong lĩnh vực Sản xuất nông nghiệp và 

Thương mại điện tử ’ (Nội dung chương trình gửi kèm) 

3. Thời gian: 01 ngày, Bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút ngày 07/11/2022 (Thứ 

Hai). 

4. Địa điểm: Tại Hội trường B2 (Tầng 2), Nhà B, Nhà khách Tỉnh ủy, 

khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

Để khóa đào tạo, bồi dưỡng đạt chất lượng hiệu quả Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đề nghị quý Cơ quan, doanh nghiệp cử cán bộ tham gia đầy đủ, đúng thời 

gian quy định. 



Đề nghị các đơn vị đăng ký trước ngày 03/11/2022 (theo mẫu gửi kèm) 

gửi về Sở Kế hoạch và đầu tư, số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, 

thành  phố Lạng Sơn hoặc gửi Email theo địa chỉ: phongdkkdls@gmail.com 

Điện thoại: (025)3.812.488; DĐ: 0915.503.505 (Bà Vân Anh)./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nơi nhận:               
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT XTĐT; 

- Lưu: VT, ĐKKD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phùng Thị Thanh Nga 

mailto:phongdkkdls@gmail.com


DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  

Khóa tập huấn Chuyển đổi số trong lĩnh vực Sản xuất nông nghiệp và 

Thương mại điện tử  

STT Họ và Tên Đơn vị SĐT 
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CHƯƠNG TRÌNH BÀI GIẢNG 

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 

--- 

Thời lượng: 2 buổi (sáng, chiều) 

Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn 

 

Thời gian Nội dung đào tạo 

Buổi sáng 

7:45 – 08:00 Ổn định lớp học 

08:00 – 09:00 

Tổng quan chuyển đổi số trong nông nghiệp 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Tổng giám đốc CTCP EUBIZ Việt Nam, 

Chủ tịch CTCP Eubiz Miền Bắc 

09:00 – 10:00 

Truy xuất nguồn gốc điện tử 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Tổng giám đốc CTCP EUBIZ Việt Nam, 

Chủ tịch CTCP Eubiz Miền Bắc 

10:00 – 10:15 Giải lao 

10:15 – 11:15 

Thương mại điện tử 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Tổng giám đốc CTCP EUBIZ Việt Nam, 

Chủ tịch CTCP Eubiz Miền Bắc 

11:15 – 11:30 Hỏi đáp ngắn 

Buổi chiều 

14:00 –15:30 

Thảo luận về sản phẩm nổi bật mình chọn 

* Hình thức: Chia lớp thành các nhóm, có sự hướng dẫn và điều phối 

của giảng viên 

15:30 – 16:00 

Đưa ra các đặc điểm đặc trưng để xây dựng 1 gian hàng Thương 

mại điện tử (Lên bài viết PR sản phẩm trên sàn TMĐT) 

* Hình thức:Các nhóm trình bày kết quả thảo luận trước lớp. 



16:00 – 17:00 

Kiểm tra và đánh giá lại mặt hàng, sản phẩm trước khi lên sàn 

* Hình thức: Giảng viên chấm bài và đánh giá sản phẩm, các học 

viên chuẩn bị sản phẩm có sẵn của doanh nghiệp hoặc ban tổ chức để 

giảng viên đánh giá thêm. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa – Tổng giám đốc CTCP EUBIZ Việt Nam, 

Chủ tịch CTCP Eubiz Miền Bắc. 

17:00 – 17:15 Tổng kết lớp học 
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