
 Nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy thương mại toàn 
cầu, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) - Bộ Công Thương và Trung tâm thương 
mại quốc tế (ITC-International Trade Center) phối hợp triển khai Hội thảo “Giới 
thiệu về ePing - Hệ thống cảnh báo về thương mại toàn cầu trực tuyến, hỗ trợ 
các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) theo dõi các 
thông tin mới nhất về các yêu cầu pháp lý đối với thương mại quốc tế” tại Hà 
Nội. 

 Tại sự kiện, các chuyên gia của UN/WTO/ITC và Cục XTTM sẽ tư vấn 
và hướng dẫn cho các doanh nghiệp và tổ chức cách thức tham gia hệ thống, tìm 
kiếm và trao đổi thông tin nhằm phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và xuất nhập khẩu. 

 Thông tin cụ thể về sự kiện như sau: 

 - Thời gian: 14h00 - 16h30 ngày 29/4/2021 

 - Địa điểm: Khách sạn Công đoàn - 14 Trần Bình Trọng, Q. Hoàn Kiếm, 
Hà Nội. 

 - Hình thức: Hội thảo trực tiếp kết hợp trực tuyến 

Để việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả, Sở Công Thương phối hợp với 
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thông tin tới các doanh nghiệp của địa phương 
được biết và đăng ký tham gia nếu có nhu cầu.  

Đơn vị đăng ký tham gia theo link sau (bắt buộc): 
http://event.viettrade.gov.vn/eping hoặc đăng ký theo Phiếu đăng ký (không 
bắt buộc) gửi về địa chỉ: Trung tâm INTEC - Cục Xúc Tiến Thương mại, Bộ 
Công Thương (Địa chỉ: Tầng 4, 20 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Người 
liên hệ: Ông Trần Bình Minh, số điện thoại: 09397.093.068; Email: 
binhminh3697@gmail.com). 

Thông tin chi tiết xin liên hệ : Phòng Quản lý thương mại, Sở Công 
Thương Lạng Sơn( Sđt: 02053.875.497, 0979.143.246). 

 (Gửi kèm Công văn số 873/XTTM-PTNL ngày 16/4/2021 của Cục Xúc tiến 
thương mại; Mẫu Phiếu đăng ký và Chương trình dự kiến). 
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