
PHÓNG THUONG IM41 CONG HÔA xÃ 1101 CHÜ NGHÍA VICT NAM
vÀ CÔNG NGHIEP VIET NAM

So: /PTM-PC

V/v mài tham dv Hêi thào góp S' DV thào

Nghi dói Nghi dinh 52/2013/ND-CP

vê thtrong mai diên ti'r

DQc lâp — TV do — H?nh phúc

Hà Nêi, ngày 05 tháng OI nãm 2021

Kính güi: Ban Lãnh doo Qui Doanh nghiêp/Hiêp hêi

DV tháo Nghi dinh sti'a dói, bo sung mêt so dieu cia Nghi dinh

52/2013/ND-CP vê thwang mgi diên tli' (TMDT) dang durqc Bê Công Thuong chú

tri soan thào và lây S' kiên hoàn thiên. DV thào súa dôi, bô sung nhiêu quy dinh

nhu guan l)" hoat dông TMDT có y_êu tô ntcóc ngoài;
xâ hôi; trách nhiêm cia Các sàn TMDT, thtcang nhân kinh doanh trên sàn... DV

kiên vãn bàn trên sê ành htr&ng dên Các sàn TMDT; Các thuong nhân kinh doanh

trên sàn TMDT; Các mang xã hêi; Các doanh nghiêp logistics, trung gian thanh

toán và Các tô chúc, doanh nghiêp khác có liên quan dên thuung mai diên tú.

De góp phân báo dàm tính hqp l}, khà thi cüa quy dinh, bào dám quyên và

lvi ích cüa Các doanh nghiêp chiu tác dêng, Phàng Thuong mai và Công nghiêp

Viêt Nam (VCCI) phôi hqp vúi Bê Công Thuong tô chúc:

HOI THÁO Góp DV THÁO NGHI DINH sÚA DÓI

NGHI DINH 52/2013/ND-CP vi THUONG M41 DIEN TÚ

Thài gian: 8h00 — 11h30, thú Nãm, ngày 14 tháng 01 nãm 2021

Dia diém: Elêi truàng tâng 7, tàa nhà VCCI (cú), sô 9 Dào Duy Anh, Hà Nêi

VCCI trân trpng kính mài Qui Don vi tham dv và dóng góp kiên.

Các tài liêu liên quan dên Hêi thào duqc dãng tài trên website cüa VCCI tai

dia chi www.vibonline.com.vn (muc Sv kiên).

Trân trpng cám

Noi nh@n:

- Nhtr trên;

- Ban Thu¿mg trvc (dé b/c);

- Lu-u VT, PC.

Dé công tác tô chúc dtrqc thuân lvi, xin vui 

này) 14/01/2021 t6i: Ban Pitáp 

024.35771459 / 024.35770632, Email: 
vibonline.com.vn

TL. CHÜ TICH

KT. TRUONG BAN PHÁp CHÉ

Ó TRUONG BAN

Ph.?•• Ngçc Th?Ch

güi thông tin dáng ki tham dv (theo mãu kêm Thu müi

- vccl, Diên thoqi: 024.66836545/024.35770632, Fax:

Website:


