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GIẤY MỜI 

Hội thảo Khoa học “Kinh nghiệm phát triển hệ thống logistics  

và bài học cho tỉnh Gia Lai” 

 

Trên cơ sở triển khai đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá các điều kiện và 

đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Gia Lai kết 

nối liên vùng”, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường 

Đại học Thương mại tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Kinh nghiệm phát 

triển hệ thống logistics và bài học cho tỉnh Gia Lai” nhằm thu thập ý kiến trực 

tiếp từ các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp về thực trạng, kinh nghiệm 

phát triển hệ thống logistics kết nối liên vùng và bài học cho tỉnh Gia Lai trong 

thời gian tới.  

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời: 

1. Thành phần tham dự:    

- Đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận 

tải, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư.  

- Đại diện Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

- Đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

- Giảng viên Trường Đại học Thương mại;  

- Các nhà khoa học và các doanh nghiệp. 

2. Chủ trì Hội thảo: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai và Trường 

Đại học Thương mại. 

3. Thời gian: Vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 7 năm 2022 (Thứ Ba). 

4. Địa điểm: Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai (Số 98B 

Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

* Lưu ý:  

- Trường hợp không tham dự trực tiếp, đại biểu tham dự Hội thảo trực 

tuyến qua phần mềm Google meet tại địa chỉ: https://meet.google.com/qag-uixy-tzu 

(xin vui lòng liên hệ bà Nguyễn Thị Thu Hải, điện thoại: 0987537084 để được 

hướng dẫn kết nối với hệ thống họp trực tuyến). 
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- Mọi thông tin chi tiết về tài liệu của Hội thảo vui lòng liên hệ: TS. Trần 

Thị Thu Hương - Chủ nhiệm đề tài; Email: tranthuhuong@tmu.edu.vn; Số điện 

thoại: 0964998898.  

Trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự và đóng góp ý kiến để Hội thảo 

đạt kết quả tốt./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, QLKH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải 
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