HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tọa đàm về xây dựng và phát triển
Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và cấp huyện (DDCI)

Tham dự trực tiếp tại tỉnh Quảng Ninh:

I.

1. Điều kiện tham dự:
-

Đại biểu tham dự đã tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19 đủ 14 ngày trở lên;

-

Ban Tổ chức khuyến khích đại biểu tự thực hiện xét nghiệm Covid-19 bằng
hình thức PCR trước khi tham dự Tọa đàm, kết quả xét nghiệm có hiệu lực
trong vòng 03 ngày.

-

Trong trường hợp đại biểu chưa xét nghiệm Covid, Ban Tổ chức sẽ bố trí
điểm xét nghiệm nhanh Covid-19 tại nơi tổ chức Hội thảo. Đại biểu thuộc
nhóm này vui lòng đến sớm 30 phút trước giờ khai mạc Hội thảo để đảm bảo
quy trình xét nghiệm.

2. Đăng ký tham dự:
Đại biểu vui lòng gửi danh sách (theo mẫu) đăng ký tham dự trước ngày
18/01/2022 theo địa chỉ: Chị Nguyễn Lê Hà, Ban Pháp chế, VCCI; điện thoại: 024
35771460 / 0989412324; fax: 024.35771459; email: banphapche@vcci.com.vn.
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II. Tham dự trực tuyến thông qua đường link Zoom:
1. Hình thức đăng ký:
Đại biểu vui lòng gửi đăng ký tham dự trước ngày 19/01/2022 theo các cách sau:
-

Gọi điện thoại trực tiếp cho Chị Nguyễn Thị Thu Thương, Ban Pháp chế,
VCCI theo số 0326326464
Đăng ký qua email: banphapche@vcci.com.vn
Đăng ký trực tiếp tại google sheet http://bit.ly/ToadamDDCI
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Ban Tổ chức sẽ gửi đường link kèm theo hướng dẫn đăng nhập và lịch hẹn kiểm
tra kết nối đường truyền trước hội thảo.
2. Lịch kiểm tra đường truyền:
Ban Tổ chức đề nghị Quý Cơ quan cử đại diện phối hợp kiểm tra kết nối đường
truyền tại các điểm cầu sẽ diễn ra thời gian từ 15h30 – 16h30 ngày 19/01/2022.
Thông tin hỗ trợ kỹ thuật kiểm tra đường truyền và kết nối trong quá trình Tọa
đàm: Anh Trương Đức Trọng/ Chị Nguyễn Thị Thu Thương, Ban Pháp chế VCCI; điện
thoại: 0934448585/0326326464 ; Email: trongtd@vcci.com.vn /banphapche@vcci.com.vn.
3. Lưu ý khi tham dự:
Ban Tổ chức lưu ý đại biểu khi tham dự:
-

Đăng nhập vào Zoom theo link đã nhận trước khi hội nghị bắt đầu 30 phút.

-

Thực hiện đổi tên ID, lưu ý sử dụng tên tiếng Việt không dấu, ví dụ: “UBND
tinh Quang Ninh”, “So Ke hoach va Dau tu tinh Quang Ninh”, “HHDN tinh
Quang Ninh”….

-

Trong quá trình tham dự, đại biểu có thể đăng ký phát biểu bằng các hình
thức:
o Bấm nút “Reaction” (Cảm xúc) rồi chọn “Raise Hand” (Giơ tay) để
đăng ký phát biểu.
o Gõ nội dung câu hỏi vào ô “Chat”.

III.

-

Khi được mời phát biểu, đại biểu lưu ý mở micro của máy tính/thiết bị đang
sử dụng để theo dõi trực tuyến.

-

Trong suốt quá trình diễn ra cuộc hợp, đề nghị các điểm cầu mở camera màn
hình (không tắt camera).

Thông tin bên lề Tọa đàm:
Buổi sáng cùng ngày (20/01/2022), Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức

Hội nghị công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa
phương - DDCI Quảng Ninh 2021 và Ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh
Quảng Ninh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam. Đây là năm
thứ 7 liên tiếp UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện công bố kết quả chỉ số này.
Chúng tôi xin gửi kèm theo đây chương trình của Hội nghị.
Tỉnh Quảng Ninh rất trân trọng kính mời và đón tiếp Quý Đại biểu quan
tâm và đăng ký tham dự Hội nghị công bố kết quả DDCI Quảng Ninh 2021. Thông
tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Phạm Ngọc Văn, Trưởng phòng Hỗ trợ đầu tư,
Ban Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh, điện thoại: 0912589589 ; fax:
02033533586; email: vanque1508@yahoo.com.
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