
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KTHT             Đăk Hà, ngày       tháng     năm  

V/v phối hợp tổ chức chương 

trình “Bệ phóng thương mại 

điện tử Tây Nguyên” 

 

 

               Kính gửi:   

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 1797/SCT-QLTM ngày 03 tháng 8 năm 2022 

của Sở Công thương về việc phối hợp tổ chức chương trình “Bệ phóng 

thương mại điện tử Tây Nguyên”. 

Nhằm tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện trong 

hoạt động quảng bá, giới thiệu và mua bán sản phẩm hàng hóa thông qua các 

kênh thương mại điện tử hiện nay; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông tin đến các tổ chức, cá nhân 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn biết các thông tin của chương trình “Bệ 

phóng thương mại điện tử Tây Nguyên” và hướng dẫn đăng ký tham gia 

(tại Công văn số 793/TMĐT-TTPT kèm theo). Đăng tải Baner của Chương 

trình “Bệ phóng thương mại điện tử Tây Nguyên” lên các trang thông tin 

điện tử của đơn vị (Baner kèm theo). 

2. Tổng hợp danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia và lựa chọn từ 1-3 

sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của địa phương mình gửi về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước 10 giờ ngày 09/8/2022. 

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo về Sở Công thương đảm bảo thời gian theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trang 
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