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Kính gửi:
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Sở Công Thương;
Sở Khoa học và Công nghệ;
Hội Liên hiệp Phụ nữ;
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Theo Công văn số 86/TTĐMST-HTDN ngày 16/8/2021 của Trung tâm Đổi
mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc mời tham dự hội thảo trực
tuyến “Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ cùng Amazon”,
Amazon Global Selling là chương trình bán hàng giúp các doanh nghiệp từ
mọi nơi trên thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu, tiếp cận khách hàng của
Amazon khắp thế giới và xây dựng thương hiệu quốc tế.
Nhằm nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh ứng dụng chuyển đổi
số của doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung
tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Amazon
Global Selling Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến “Xuất khẩu hàng thủ công mỹ
nghệ cùng Amazon”.
Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang sản xuất, kinh doanh trong
lĩnh vực thủ công mỹ nghệ có cơ hội tham gia hội thảo trực tuyến, Sở Kế hoạch và
Đầu tư kính đề nghị Quý đơn vị phối hợp phổ biến thông tin đến các doanh nghiệp
và hợp tác xã có nhu cầu đăng ký tham gia với thông tin cụ thể như sau:
- Thời gian: 9:30 – 11:30 ngày 26/8/2021.
- Link đăng ký tham dự: https://amzn.to/NIC2608 hoặc https://nic.gov.vn
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Ông
Nguyễn Thanh Tùng, Điện thoại: 0949 295 186, Email ngthanhtung@mpi.gov.vn
Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý đơn vị./.
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