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THÔNG BÁO 

Các nội dung hỗ trợ từ Chương trình phát triển 

 Thương mại điện tử quốc gia năm 2020 
  

 

Triển khai Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định 

3666/QĐ-BCT ngày 11/12/2019 và Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh 

Hà Tĩnh; Sở Công Thương thông báo các nội dung hỗ trợ, thúc đẩy doanh 

nghiệp, hộ kinh doanh ứng dụng, phát triển thương mại điện tử năm 2020      

như sau: 

1. Các nội dung hỗ trợ 

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng gian hàng, xúc tiến 

thương mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử www.lazada.vn; 

www.sendo.vn; alibaba.com.  

- Hỗ trợ phần mềm bán lẻ thông minh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh. 

- Hỗ trợ giải pháp SEO thông minh qua landing pages cho doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh. 

- Hỗ trợ phần mềm quản lý đơn hàng, dữ liệu khách hàng. 

2. Hình thức, hỗ trợ 

- UBND huyện, thành phố, thị xã/doanh nghiệp đăng ký về Sở Công 

Thương. 

- Sở Công Thương lựa chọn đơn vị được hỗ trợ; lựa chọn nhà thầu, xây 

dựng các phần mềm, bàn giao cho doanh nghiệp sử dụng. 

- Nguồn kinh phí: từ Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia 

và ngân sách tỉnh. 

- Thời gian triển khai xây dựng: trong năm 2020. 

3. Hình thức đăng ký 

- UBND huyện, thành phố, thị xã/doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu 

cầu, đăng ký danh sách về Sở Công Thương (mẫu Phụ lục I kèm theo). Thời 

gian đăng ký trước ngày 30/6/2020. 

http://www.lazada.vn/
http://www.sendo.vn/
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- Địa chỉ gửi đăng ký: Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Hà 

Tĩnh, số 02 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

Thông báo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Công Thương, 

Báo Hà Tĩnh và gửi đến UBND huyện, thành phố, thị xã để đăng ký./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện, thành phố, thị xã; 
- Báo Hà Tĩnh; 

- GĐ và PGĐ sở phụ trách; 

- Lưu: VT, QLTM.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Hoàng Văn Quảng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục I 

ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ XÂY DỰNG……………… 

                

 

Tên doanh nghiệp 

 

Địa chỉ/SDT/email liên hệ 

 

Lĩnh vực, sản xuất, 

kinh doanh 

 

Đại diện  

 

Nội dung đăng ký hỗ trợ 
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