
 

 

UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SCT-XNK 

V/v tham gia các nền tảng  

hỗ trợ xuất khẩu 

Ninh Bình, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh. 

 

Để góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên môi trường thương mại 

điện tử phát triển, Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Kinh tế số (Bộ Công 

Thương) triển khai hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá và tìm kiếm bạn hàng 

quốc tế trên Nền tảng hỗ trợ xuất khẩu Việt Nam (ECVN). Đây là giải pháp 

chuyển đổi số trên nền tảng TMĐT B2B tích hợp cộng đồng giao thương chuyên 

nghiệp với mục tiêu kết nối trực tiếp Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đến nhà 

nhập khẩu nước ngoài đồng thời truyền tải thông tin giao thương, thị trường nhanh 

chóng từ các Thương vụ Việt Nam ở các nước đến cộng đồng doanh nghiệp trong 

nước. Trong gần một năm hoạt động, Nền tảng ECVN đã giúp các doanh nghiệp 

Việt Nam tiếp cận một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm 

chi phí, vừa tối ưu nguồn lực để vượt qua khó khăn. 

Nhằm tăng cường hoạt động giao thương, thúc đẩy xuất khẩu qua môi 

trường TMĐT trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Sở Công Thương Ninh Bình 

trân trọng đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn đăng ký tham gia 

chương trình xúc tiến bán hàng (miễn phí) trên Nền tảng ECVN do Cục TMĐT và 

Kinh tế số hợp tác với các Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài thực hiện. Các 

doanh nghiệp đăng ký tham gia vui lòng cung cấp thông tin theo Phụ lục đính kèm 

và gửi về Sở Công Thương theo địa chỉ Email: qlxnknb@gmail.com trước ngày 

30/7 để phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số triển khai chương trình./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, XNK. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Trung Kiên 
 

mailto:qlxnknb@gmail.com


 

 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CỦA ĐỊA PHƯƠNG 
 

STT Tên doanh 

nghiệp 

Sản 

phẩm 

Mô tả sản 

phẩm 

Thị trường xuất 

khẩu 

Khả năng cung cấp sản 

phẩm 

Kim ngạch xuất 

khẩu 

Địa 

chỉ 

Email/Sđt 
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