UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1856 /SCT-QLTM

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thông báo tổ chức “Ngày mua
sắm trực tuyến Việt Nam – Online
Friday 2021”

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Đài phát thanh- Truyền hình;
- Báo Sóc Trăng;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục Quản lý thị trường;
- Hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi,
tỉnh Sóc Trăng.
Thực hiện Quyết định số 2649/QĐ-BCT ngày 24/11/2021 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương về việc tổ chức “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online
Friday 2021”, Sở Công Thương thông báo nội dung chương trình ngày mua sắm
trực tuyến Việt Nam, cụ thể như sau:
1. Thời gian:
- Tuần lễ mua sắm trực tuyến: Từ ngày 27/11/2021 đến ngày 05/12/2021.
- Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam – Online Friday 2021: Thứ Sáu, ngày
03 tháng 12 năm 2021.
2. Đối tượng tham gia: Tất cả các 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: 100% (theo quy
định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).
4. Hình thức tổ chức:
- Các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình mã giảm giá chung
MUASAWMVN và MUASAWMVIETNAM tại địa chỉ website:
http://muasamvietnam.onlinefriday.vn.
- Người tiêu dùng truy cập địa chỉ website: http://onlinefriday.vn và ứng
dụng Online Friday trên điện thoại di động để lấy thông tin về các chương trình
khuyến mãi, giảm giá của các doanh nghiệp tham gia chương trình và mua sắm tại
các website, ứng dụng cửa doanh nghiệp.
5. Phạm vi: Trên toàn quốc.

2
Sở Công Thương kính đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin, tuyên
truyền về ngày hội mua sắm, đăng tải Quyết định số 2649/QĐ-BCT trên cổng
thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thông báo và
khuyến khích các doanh nghiệp, ngành hàng tham gia chương trình.
Rất mong được sự quan tâm phối hợp thực hiện của quí cơ quan, đơn vị./.
(Đính kèm Quyết định số 2649/QĐ-BCT ngày 24/11/2021 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử SCT;
- Lưu: VT, QLTM.
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