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sản trên sàn thương mại điện tử 

Hữu Lũng, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1965/STTTT-CNTT ngày 27/9/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc hướng dẫn cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong các cơ quan HCNN mua sản phẩm nông sản, hàng hóa 

trên sàn thương mại điện tử. 

Trước đó UBND huyện đã ban hành Công văn số 1282/UBND-VH ngày 

10/9/2021 về việc thực hiện mua sản phẩm trên sàn thương mại điện tử, trong đó 

yêu cầu: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tích 

cực triển khai phổ biến đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

(bao gồm cả trường học) thuộc phạm vi quản lý tăng cường mua sản phẩm nông 

sản trên sàn thương mại điện tử, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động mua ít nhất một sản phẩm hàng hóa trên sàn thương mại điện tử 

langson.postmart.vn hoặc langson.voso.vn. Báo cáo kết quả tổ chức, triển khai 

thực hiện về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 

25/9/2021, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (theo mẫu phụ lục gửi kèm). Tuy nhiên 

lãnh đạo các đơn vị chưa thực sự quan tâm, tuyên truyền, quán triệt và vận động 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tham gia mua hàng 

trên sàn thương mại điện tử. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai nhiệm vụ nêu trên 

theo hướng dẫn gửi kèm công văn này và báo cáo theo mẫu về UBND huyện qua 

phòng Văn hóa và Thông tin chậm nhất ngày 29/9/2021 theo địa chỉ 

phongvhtthuulung@gmail.com để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp báo cáo của các đơn vị 

trường học theo mẫu: Tên trường; số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tham gia mua sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; số lượng mặt hàng 

sản phẩm nông sản; số tiền mua mặt hàng nông sản)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Bưu điện huyện Hũu Lũng; 

- Chi nhánh Bưu chính Viettel Hữu Lũng; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện  

- Lưu: VT, VH&TT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Bùi Quốc Khánh 

mailto:phongvhtthuulung@gmail.com


TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ….. 

 

 

 

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia mua sản phẩm nông 

sản trên sàn thương mại điện tử 

 

 

TT Họ và tên Đơn vị 
Tên nông 

sản 

Số 

lượng 
Số tiền Tên sàn 

       

       

Tổng … … … … … … 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
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