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Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
   

Thực hiện Quyết định số 3324/QĐ-BCT ngày 15/12/2020 Bộ Công Thương 

về phê duyệt chương trình thương mại điện tử quốc gia năm 2021; Thông báo số 

150/TB-SCT ngày 13/5/2021 của Sở Công Thương Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân 

huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các doanh nghiệp, 

hộ kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu đăng ký hỗ trợ ứng dụng, phát triển thương 

mại điện tử năm 2021, cụ thể như sau: 

1. Các nội dung hỗ trợ 

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng và sử dụng phần mềm quản 

lý sản xuất, thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh xây dựng bộ thương hiệu trực tuyến 

(bao gồm: website, hệ thống email, fanpage trên facebook và landing pages) 

2. Hình thức hỗ trợ, nguồn kinh phí 

- Trên danh sách đã đăng ký, Sở Công Thương lựa chọn đơn vị được hỗ trợ; 

lựa chọn nhà thầu, xây dựng các phần mềm, bàn giao cho doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh sử dụng. 

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

ngân sách tỉnh. 

Yêu cầu ủy ban nhân các xã, thị trấn thông báo cho các doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh trên địa bàn có nhu cầu đăng ký, lập danh sách đề nghị hỗ trợ (theo 

mẫu đính kèm) gửi về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ tầng) trước ngày 

27/5/2021 để tổng hợp gửi sở Công thương theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND huyện phụ trách; 

- Trung tâm Văn hóa – TT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, KTHT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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Phạm Hoàng Anh 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

…………………………………. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ XÂY DỰNG……………… 

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-KT&HT ngày    /5/2021 của UBND huyện Cẩm Xuyên) 

 

Tên doanh nghiệp 

 

Địa chỉ/SDT/email liên hệ 

 

Lĩnh vực, sản xuất, 

kinh doanh 

 

Đại diện  

 

Nội dung đăng ký hỗ trợ 

     

     

     

     

     

     

 

 

Người lập 

…….., ngày…..tháng 5 năm 2021 

Thủ trưởng đơn vị 
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