
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

 

Số: 303 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Bảo Lạc, ngày 28 tháng 11 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua 

sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022 trên địa bàn huyện Bảo Lạc 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1866/KH-SCT ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Công thương tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia 

và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022”. Ủy ban nhân dân 

huyện Bảo Lạc xây dựng Kế hoạch triển khai thực Chương trình trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tuần lễ Thương mại điện 

tử quốc gia” là lễ hội để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại 

điện tử và công nghệ số công bố, giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ/giải pháp của 

doanh nghiệp trong việc phát triển thương mại điện tử Việt Nam. 

- Triển khai các hoạt động hưởng ứng chương trình “60 giờ Ngày mua sắm 

trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022” trên môi trường trực tuyến với các 

ưu đãi giảm giá, khuyến mãi sản phẩm, dịch vụ từ các doanh nghiệp sản xuất, phân 

phối tạo lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. 

- Truyền thông trên toàn huyện để người dân, doanh nghiệp biết về các chính 

sách, chương trình của Chính phủ về phát triển thị trường thương mại điện tử tại 

Việt Nam. 

- Đẩy mạnh triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng, chống hàng giả, 

hàng nhái trên môi trường trực tuyến, thúc đẩy người tiêu dùng trong việc nhận 

biết và sử dụng các sản phẩm chính hãng, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các sản phẩm 

có xuất xứ tại Việt Nam. 

- Thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng đồng bộ các giải pháp hỗ trợ thương mại 

điện tử như: thanh toán trực tuyến, chuyển phát thông minh, tiếp thị liên kết, các 

nền tảng mạng xã hội,...nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ 

ứng dụng thương mại điện tử, tăng trưởng doanh số và phát triển bền vững. 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Thời gian 
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- Tuần lễ thương mại điện tử quốc gia: từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 đến 

ngày 04 tháng 12 năm 2022. 

- 60 giờ Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022: Từ 0 giờ 

thứ Sáu ngày 02 tháng 12 năm 2022 đến 12 giờ ngày 04 tháng 12 năm 2022. 

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các tổ chức, thương nhân theo quy định của 

pháp luật. 

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức 

giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là: 100% (Theo quy 

định tại Khoản 4 Điều 6 và Khoản 2 Điều 7 Nghị định 81/2018/NĐ- CP ngày 

22/5/2018 của Chính phủ). 

4. Phạm vi: Trên địa bàn huyện Bảo Lạc. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận tiện cho thương nhân thực hiện thủ tục hành 

chính và thực hiện hoạt động khuyến mại tại địa phương hướng dẫn thương nhân 

thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc 

gia (https://dichvucong.gov.vn) và Cổng dịch vụ công tỉnh Cao Bằng 

(https://caobang.vnptigate.vn/). 

- Cung cấp thông tin chương trình khuyến mại trên địa bàn huyện, phối hợp 

với đội Quản lý thị trường số 04 và các đơn vị có liên quan để theo dõi, kiểm tra 

và xử lý hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở 

hữu trí tuệ, các hành vi vi phạm về hoạt động khuyến mại tại địa phương, đảm bảo 

quyền lợi người tiêu dùng. 

- Sử dụng logo của Chương trình trong các hoạt động truyền thông, quảng 

bá chung cho chương trình. 

- Phối hợp với Trung tâm văn hóa Truyền thông, Ngân hàng Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Bảo Lạc tuyên truyền, phổ biến thông tin 

về chương trình đến các đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ 

thông tin và dịch vụ thanh toán trực tuyến trên địa bàn huyện Bảo Lạc. 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện, báo 

cáo UBND huyện và Sở Công thương tỉnh Cao Bằng. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Phối hợp tuyên truyền quảng bá về Chương trình tại trụ sở, Website của 

đơn vị và trên các phương tiện truyền thông (Tải logo của Chương trình tại đường 

linh: 

https://dichvucong.gov.vn/
https://caobang.vnptigate.vn/


3 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1DHzybUCqMJY31a8OXz0k3iAQNi9C9

yih?fbclid=IwAR14_au2V2Jm5zMAlRJuaxXrQ_8aF-

r4TJi9084dEn5fo2OQLLAbjXTclXc). 

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn về UBND 

huyện trước ngày 09/12/2022 (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để tổng hợp báo 

cáo theo quy định. 

3. Các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh thương mại và 

dịch vụ trên địa bàn huyện. 

Chủ động tổ chức các hoạt động khuyến mại, phối hợp, tham gia các hoạt 

động của Chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ 

quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng. 

Trên đây là kế hoạch triển khai “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và 

Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2022” trên địa bàn huyện Bảo 

Lạc, nhận được Kế hoạch trên yêu cầu các đơn vị quan tâm phối hợp triển khai 

thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Sở Công thương tỉnh Cao Bằng (b/c); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND-UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan: Đội QLTT số 4, TT văn 

hóa truyền thông, Ngân hàng NN&PTNT; 

- Các DN, HTX sản xuất, kinh doanh; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

      KT. CHỦ TỊCH 

       PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

      Hoàng Văn Cương 
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