
PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ  

FPT - QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 
 

 

1. Tên Công ty:  ......................................................................................................  

2. Trụ sở:  ...............................................................................................................  

3. Ngành nghề kinh doanh:  ...................................................................................  

4. Điện thoại:  .........................................................................................................  

5. E-mail:  .................................................. Website: .............................................  

6. Lãnh đạo: ............................................... Chức danh:  ........................................  

7. Email: .................................................... Di động:  .............................................  

8. Quy mô nhân sự:  .................................. Số nhân sự khối văn phòng ................  

9. Đại diện làm việc với chương trình:  

• Họ tên:  • Chức vụ:  

• Email:  • Di động:  
 

Thực trạng về chuyển đổi số trong doanh nghiệp 

 

1. Doanh nghiệp đã áp dụng chuyển đổi số cho lĩnh vực hoạt động nào dưới 

đây? (nếu đã sử dụng, vui lòng điền tên phần mềm vào chỗ trống sau lĩnh vực đó) 
 

☐ Sản xuất …………………………………………………………………………. 

☐ Bán hàng – phân phối: …………………………………………………………... 

☐ Tài chính: ………………………………………………………………………... 

☐ Marketing: ………………………………………………………………………. 

☐ Chăm sóc khách hàng: …………………………………………………………... 

☐ Quản trị nhân sự: ………………………………………………………………... 

☐ Quản lý công việc: ………………………………………………………………. 

☐ Truyền thông nội bộ: ……………………………………………………………. 

☐ Báo cáo quản trị tổng thể: ………………………………………………………. 

Thông tin doanh nghiệp 



2. Doanh nghiệp có mong muốn chuyển đổi số trong lĩnh vực gì? 

……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………...................................................... 

……………………………………………………...................................................... 

Cam kết của doanh nghiệp: 

Chúng tôi đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ Chuyển đổi số Doanh nghiệp 

FPT - Quảng Nam, các hoạt động trong khuôn khổ của Chương trình và cam kết: 

- Nghiêm túc phối hợp với Chương trình để tìm hiểu và áp dụng công nghệ số; 

- Cam kết đồng hành với Chương trình, dành nguồn lực con người, tài chính 

và thời gian phù hợp trong quá trình triển khai công nghệ, chuyển đổi số;  

- Nếu được chương trình hỗ trợ chuyển đổi số thành công, chúng tôi chấp thuận 

hỗ trợ chương trình trong việc phỏng vấn, quay phim, viết bài… để làm tư liệu truyền 

thông và chia sẻ các thông tin đó trên các kênh truyền thông chính thức của Chương 

trình/FPT hoặc bất cứ phương tiện truyền thông nào mà Chương trình/FPT cho phép 

đưa tin trong suốt quá trình đồng hành./. 

Quảng Nam, ngày … tháng … năm 2022 

(Đại diện công ty ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 


