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Kính gửi: 

 

 

- Phòng Văn hóa TT, Kinh tế và Hạ tầng; 

- Hội Doanh nghiệp huyện Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 Ngày 15/7/2021, UBND huyện Tam Dương nhận được Văn bản số 

1026/SCT-QLTM&HTQT về việc phối hợp mời doanh nghiệp xuất nhập khẩu 

tham gia nền tảng hỗ trợ xuất khẩu và thực hiện Văn bản số 701/TMĐT-TTPT 

ngày 09/7/2021 của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương 

(Cục TMĐT) về việc phối hợp mời doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia nền 

tảng hỗ trợ xuất khẩu. Cục TMĐT đang hỗ trợ các doanh nghiệp giới thiệu, 

quảng bá và tìm kiếm bạn hàng quốc tế trên Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam 

(ECVN) (có Văn bản và mẫu đăng ký kèm theo). . 

 Để tổ chức thực hiện xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện tham gia nền tảng hỗ trợ xuất khẩu. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:  

 1. Phòng Văn Hóa -TT 

 Căn cứ văn bản trên đăng tải trên Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử của 

huyện và các phương tiện truyền thông khác tới các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện biết triển khai thực hiện. 

 2. Hội doanh nghiệp huyện Tam Dương 

 Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể hội viên là doanh nghiệp hoạt 

động xuất nhập khẩu được biết, để đăng ký tham gia nền tảng hỗ trợ giới thiệu, 

quảng bá và tìm kiếm bạn hàng quốc tế trên Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam 

theo Văn bản số 701/TMĐT-TTPT của Cục Thương Mại điện tử và Kinh tế số. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

  Thông tin tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống đài phát thanh đến các 

doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động xuất xuất nhập khẩu được biết, để đăng ký 

tham gia các nền tảng hỗ trợ giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm bạn hàng quốc tế 

trên Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam. Đồng thời, tổng hợp danh sách đăng 

ký bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước 

ngày 26/7/2021 (bản mềm gửi qua email nguyetnntd1@gmail.com). 

mailto:nguyetnntd1@gmail.com


 4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Đôn đốc, tổng hơp tham mưu UBND huyện 

báo cáo theo quy định. 

 Yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện tốt nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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