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• Theo Quyết định 266/2003/QĐ-TTg ngày 

17/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

• Quyết định 1716/2004/QĐ-BTM ngày 24/11/2004 

thành lập Ban quản lý Đề án Cổng Thương mại 

điện tử quốc gia (ECVN) 

• ECVN do Bộ Công thương chủ trì 

• Khai trương 26/8/2005  

• Địa chỉ www.ecvn.com 

 
 

http://www.ecvn.com/


Hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng làm quen và 

tham gia vào phương thức kinh doanh TMĐT 

26/08/2005 



• Tạo lập môi trường kinh doanh thương mại điện tử. 

• Thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng có lợi thế của 

Việt Nam 

• Hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước ứng dụng 

TMĐT 

• Hướng tới cung cấp các dịch vụ thuận lợi hoá 

thương mại trực tuyến 

• Quảng bá rộng rãi 

 

Mục tiêu 



Chức năng 

• Quảng bá thông tin doanh nghiệp trên môi 

trường mạng 

• Hỗ trợ mua bán trực tuyến 

• Cung cấp trực tuyến các dịch vụ hỗ trợ thương 

mại 

• Cung cấp các dịch vụ công liên quan tới xuất 

khẩu 

 

 

 



Các dịch vụ hỗ trợ 

• Trực tuyến 

- Cung cấp 1 “gian hàng” trên ECVN. 

- Kết nối các thông tin kinh doanh, các đối tác xuất 

nhập khẩu trong và ngoài nước. 

- Cung cấp thông tin kinh doanh từ thương vụ và 

các tổ chức 



Các dịch vụ hỗ trợ 

• Trực tuyến 

- Sử dụng các dịch vụ công trực tuyến: 

+ Dịch vụ cấp CO điện tử (EcoSys) 

+ Dịch vụ tìm kiếm việc làm Việc hay 

+ Chuyên mục hồ sơ thị trường 

+ Dịch vụ quảng cáo trực tuyến 



Các dịch vụ hỗ trợ 

• Ngoại tuyến 

- Tổ chức các lớp đào tạo TMĐT. 

- Hỗ trợ quản trị & khai thác thông tin trên ECVN. 

- Quảng bá doanh nghiệp thông qua các Thương Vụ 

Việt Nam tại các thị trường nước ngoài, các Đại Sứ 

quán, các Sở Thương mại (và Du lịch)…  

- Gặp gỡ kết nối các cơ hội kinh doanh giữa các doanh 

nghiệp. 

- Hỗ trợ địa điểm giao dịch công việc. 
 





Phân loại thành viên 

• Thành viên vàng                

• Thành viên bạc  

• Thành viên đồng 

• Thành viên tạm thời 

 

 

 



Nâng cấp thành viên 

• Chương trình bình chọn nâng cấp hàng năm  

• Đạt giải thưởng cao  

• Được các cơ quan (Sở Thương mại,Trung tâm Xúc tiến, 

Hiệp hội …) giới thiệu 

• Đóng phí 

 



Các dịch vụ hỗ trợ sắp tới 

• Khai trương giao diện ECVN phiên bản Tiếng Trung 

& Tiếng Pháp. 

• Tiếp tục triển khai cấp hệ thống CO điện tử trên diện 

rộng 

• Khai trương các dịch vụ mới cho thành viên ( 3 gói 

cước dịch vụ) 

• Chuyên mục mua bán doanh nghiệp 

•  Chuyên mục hỗ trợ pháp lý 

… 



Phân loại thành viên 

• Thành viên kim cương 

• Thành viên vàng                

• Thành viên bạc  

• Thành viên tự do 

 

 

 

 



Thống kê khảo sát ECVN 



 

Thực hành trên ECVN 

 



Chọn 

đăng ký 

thành 

viên 



Đồng ý 



Chọn tối 

đa 5 

ngành 

hàng 



Khai thông 

tin vào các 

trường bắt 

buộc 



Nhập mã số bảo 

mật 

Đồng ý và chuyển 

sang bước tiếp 

theo 



Màn hình hiển 

thị thông tin xác 

nhận lại, ấn gửi 

để kết thúc 

đăng ký, kiểm 

tra hòm thư để 

nhận tài khoản 



Hướng tiển khai 

Đăng 

nhập 

vào 

ECVN 



Đăng cơ hội kinh doanh 

Cập nhật thông tin 

doanh nghiệp 

Đăng thông tin chào 

hàng 



Hướng tiển khai 



Hướng tiển khai 



Hướng tiển khai 



Hướng tiển khai 



Hướng tiển khai 



Thảo luận 


