UBND TỈNH GIA LAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số: 1922 /SCT-VP
V/v phối hợp khảo sát tình hình
ứng dụng Thương mại điện tử
năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ngành của tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh Gia Lai;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Hội Doanh nhân
trẻ tỉnh Gia Lai, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai;
- Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị
xã, thành phố.
Sở Công Thương nhận Công văn số 380/VECOM-VP ngày 29/6/2021 của
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam về việc phối hợp khảo sát doanh nghiệp
xây dựng Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử 2022.
Nhằm đánh giá chính xác mức độ ứng dụng thương mại điện tử của các
doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; từ đó bổ sung, điều chỉnh các chính
sách và giải pháp nhằm hỗ trợ tốt hơn sự phát triển thương mại điện tử tỉnh nhà,
góp phần nâng cao Chỉ số Thương mại điện tử của tỉnh Gia Lai.
Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai khảo sát
tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp, hợp tác xã (chọn
một trong hai hình thức sau):
1. Trả lời phiếu khảo sát: Gồm 02 mẫu phiếu EBI 2021 và TKQG 2021
(có mẫu phiếu gửi kèm theo).
2. Khảo sát online: Doanh nghiệp, hợp tác xã truy cập đường link dưới để
tiến hành khảo sát:
- Link khảo sát mẫu phiếu EBI 2021: https://forms.gle/MhE9kwHbKuV4eFCX9
- Link khảo sát mẫu phiếu TKQG 2021: https://forms.gle/f93SDig6WznYL8kU9
Phiếu khảo sát xin gửi về Sở Công Thương trước ngày 22/10/2021 theo
địa chỉ:
Sở Công Thương Gia Lai, 17 Trần Hưng Đạo - Pleiku - Gia Lai
Email: quannt.sct@gialai.gov.vn
Điện thoại: 0269 3824354 - 0977.405942 (ông Ngô Tấn Quân)
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Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử Sở;
- Lưu: Văn thư, Văn phòng.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Thị Thu Nguyệt

