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Số:            /UBND-VH 
V/v thực hiện mua sản phẩm nông 

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 1263/UBND-KGVX ngày 07/9/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện mua sản phẩm nông sản trên sàn thương mại điện 

tử, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, 

thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. 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). 

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện kiểm tra, giám sát, đôn đốc Bưu 

điện huyện Hữu Lũng, Chi nhánh Bưu chính Viettel Hữu Lũng triển khai hướng 

dẫn hộ gia đình có sản phẩm nông sản đưa lên cửa hàng số để bán trên sàn thương 

mại điện tử; cung ứng đủ người, phương tiện vận chuyển, đóng gói hàng hóa đảm 

bảo chất lượng đến tay người tiêu dùng.  

3. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đaọ sản xuất, kiểm tra chất lượng nông sản, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm đưa lên cửa hàng số, đảm bảo chất lượng, đáp ứng 

tiêu chuẩn VietGap và các tiêu chuẩn khác có liên quan. 

4. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan triển khai, phối hợp chương trình xúc tiến thương mại đưa sản 

phẩm nông sản lên cửa hàng số để tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên./.  

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 



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 

       

       

 

 

 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
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