
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:              Kon Tum, ngày       tháng     năm  

V/v lấy ý kiến Dự thảo Kế 

hoạch phát triển thương mại 

điện tử tỉnh Kon Tum giai 

đoạn 2021-2025 

 

 

  Kính gửi:   

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. 

 

Thực hiện Công văn số 1395/VP-HTKT ngày 18/5/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc xây dựng Kế hoạch phát triển thương 

mại điện tử; 

Căn cứ Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về 

thương mại điện tử;  

 Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương 

mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Sở Công Thương xây dựng Dự thảo Kế hoạch phát triển thương mại 

điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2020 (Kế hoạch kèm theo và được đưa 

lên trang thông tin điện tử Sở Công Thương tại địa chỉ 

www.sct.kontum.gov.vn tại mục văn bản dự thảo, lấy ý kiến ) gửi quý cơ quan, 

đơn vị tham gia cho ý kiến đối với Dự thảo trên.  

Văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Công Thương tỉnh Kon Tum trước 

ngày 23/6/2020 (đơn vị nào không tham gia ý kiến xem như thống nhất với 

các nội dung của Dự thảo) để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh. 

Sở Công Thương kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm, phối 

hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên ; 

- GĐ, PGĐ(biết); 

- Lưu: VT, QLTM 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hùng 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=52/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://www.sct.kontum.gov.vn/
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