
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số :             /SCT-QLĐT&HTQT 

V/v hỗ trợ đẩy mạnh phân phối hàng 

hóa của doanh nghiệp Việt qua “Gian 

hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên các 

sàn thương mại điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp Việt 

Nam ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid -19 ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu 

dùng đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

nam, bên cạnh kênh phân phối truyền thống hiện nay, Cục Thương mại Điện tử và 

Kinh tế số- Bộ Công Thương đã phối hợp với các sàn thương mại điện tử lớn của 

Việt Nam bao gồm Sendo.vn, Voso.vn ( Viettel post) và Tiki.vn, triển khai xây 

dựng chương trình “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên các sàn thương mại 

điện tử với mục tiêu hỗ trợ các nhà sản xuất Việt, doanh nghiệp Việt, sản phẩm Việt 

hướng tới một kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững trên nền tảng số. 

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo tới cộng đồng  doanh nghiệp của thành 

phố quan tâm tham gia đăng ký “Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia” trên các 

sàn thương mại điện tử.  

Thông tin cần trao đổi, hỗ trợ đề nghị liên hệ: 

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số- Bộ Công Thương: 

Người liên hệ: Đỗ Trọng Vinh: ĐT: 0989052055/0915342788:                                                

Email: hangvietonline@moit.gov.vn 

- Sở Công Thương Hải Phòng:Phòng Quản lý đầu tư và hợp tác Quốc tế: 

Người liên hệ: Lê Va Xi – ĐT: 0225 3701 152 / Di động : 0855286688.  

Email: sct.qldthtqt@gmail.com 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- Cục TMĐT và KTS ( để ph/h); 

- Sở TT&TT ( để ph/h); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở;  

- VP Sở, Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, QLĐT&HTQT. 

                          K.T GIÁM ĐỐC 

                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                       Lê Minh Sơn 
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