UBND TỈNH VĨNH PHÚC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 147 /SKHĐT-GM

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 6 năm 2021

GIẤY MỜI
V/v Hội nghị tìm kiếm quan hệ đối tác chuỗi cung ứng
với Công ty TNHH Compal Việt Nam
Kính gửi:
- Các sở ban ngành: Công thương; Ban Quản lý các
Khu công nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công thương
(Bộ Công thương);
- Công ty TNHH Compal Vietnam;
- Một số Doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được kiến nghị ngày 11/6/2021 của Công ty
TNHH Compal Việt Nam đề nghị tỉnh hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn đối với hoạt
động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay.
Để hỗ trợ Công ty Compal Việt Nam trong việc tìm kiếm các đối tác cung
ứng, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị với nội dung như sau:
1. Thời gian: Vào lúc 16:00 ngày 17/06/2021 (Thứ 5)
2. Địa điểm: Tại phòng họp số 1 (tầng 3) – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Thành phần:
- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Phó Giám đốc Phạm Quang Thắng –
chủ trì; Phòng Kinh tế Đối ngoại; Trung Tâm nghiên cứu, Xúc tiến đầu tư và Hỗ
trợ doanh nghiệp;
- Đại diện Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công thương;
- Đại diện các Sở ngành: Công Thương, Ban quản lý các KCN, Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo Công ty TNHH Compal Vietnam và các cộng sự;
- Một số Doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn tỉnh.
4. Nội dung:
Đại diện Công ty TNHH Compal Việt Nam đề xuất chi tiết các tiêu chí lựa
chọn nhà cung ứng; Giới thiệu đối tác cung ứng và trao đổi trực tiếp về nhu cầu hợp

tác giữa một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc với Công ty Compal Việt
Nam.
5. Hình thức: Đối với các doanh nghiệp đề nghị thực hiện tham gia họp hội
nghị trực tuyến qua phần mềm Zoom Meeting.
https://zoom.us/j/9625604259?pwd=U09seTByQmZacWlndERmREl6eXMrZz09

Meeting ID: 962 560 4259 Passcode: vp1706
(Thông tin liên hệ bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Mr Nam: 0912 702 702).
6. Các lưu ý khác:
- Đề nghị Sở Công thương, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp, Hiệp hội
doanh nghiệp tỉnh thông tin tới các doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với Công ty
Compal Viêt Nam và tham dự Hội nghị theo đường link đính kèm;
- Đề nghị các cơ quan, đơn vị và quý doanh nghiệp tham gia phát biểu ý kiến
tại hội nghị chủ động liên hệ ban tổ chức để được đăng ký nội dung (Đầu mối tổng
hợp thành phần tham gia liên hệ Ms: Nhung: 0978 217 218; Ms Lan:0968 436 446).
- Để đảm bảo đúng thời gian bắt đầu và trật tự Hội nghị, đề nghị các đại biểu
khi tham dự trực tuyến vào zoom từ 15h30 kiểm tra đường truyền và âm thanh. Vui
lòng tắt micro, chỉ bật và sử dụng micro phát biểu khi chủ tọa đồng ý.
- Giao Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp chủ trì
phối hợp phòng KTĐN,Văn phòng Sở và các phòng có liên quan chuẩn bị các điều
kiện cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị.
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đại biểu quan tâm , tham dự
Hội nghị đầy đủ, đúng thành phần./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP, KTĐN, TTNC.
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