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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 96/STTTT-TTCNS ngày 12/01/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục duy trì hoạt động của 

nhóm Zalo phát triển kinh tế số và cửa hàng số trên sàn thương mại điện tử. 

Ngày 29/9/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1393/UBND-

VH về việc hướng dẫn triển khai thực hiện phát triển kinh tế số trên địa bàn 

huyện trong đó mỗi xã thành lập 01 nhóm zalo gồm: 

+ Đặt tên nhóm zalo theo dạng chuẩn sau: 

KTS_TenXa_TenHuyen_Viettel hoặc KTS_TenXa_TenHuyen_Buudien, ví dụ: 

đặt tên nhóm zalo của xã Vân Nham là: KTS_VanNham_HuuLung_Viettel hoặc 

của xã Sơn Hà là KTS_SonHa_HuuLung_Buudien tùy theo xã đó do Viettel 

hoặc Bưu điện phụ trách.      

+ Thành phần gồm: Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Chỉ đạo cấp 

huyện, cấp xã; Lực lượng nòng cốt - Tổ công nghệ cộng đồng; Doanh nghiệp 

Bưu chính Viettel hoặc Bưu điện để tương tác, trao đổi hàng ngày, báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện trên nhóm zalo. 

Để tiếp tục duy trì hoạt động lâu dài các cửa hàng số đã tạo lập trên các 

sàn thương mại điện tử UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Duy trì hoạt động lâu dài các cửa hàng số đã tạo lập trên các sàn thương 

mại điện tử, tiếp tục phát triển nhân rộng cửa hàng số làm đầu tầu phát triển kinh 

tế số của địa phương. 

2. Rà soát nhóm Zalo phát triển kinh tế số đã lập đảm bảo 100% nhóm đặt 

đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 1393/UBND-VH ngày 29/9/2021, cụ thể: 

KTS_TenXa_TenHuyen_Viettel hoặc KTS_TenXa_TenHuyen_Buudien.  

3. Về thành phần trong nhóm Zalo phát triển kinh tế số đề nghị rà soát, bổ 

sung đảm bảo có đủ các thành phần, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông (đề 

nghị các xã thêm đ/c: Đặng Bảo Ngọc, số điện thoại - Zalo 0835.180.000 vào 

nhóm); Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã (phía huyện đề nghị xã thêm đ/c: Hoàng Thị 

Tuyết, số điện thoại – Zalo 0356.052.387); Lực lượng nòng cốt - Tổ công nghệ 



cộng đồng; Doanh nghiệp Bưu chính Viettel (Ông Nguyễn Tiến Mạnh, SĐT: 

0352.922.263) hoặc Bưu điện (Bà Mai Thị Anh, SĐT: 0912.082.996). 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo triển khai 

thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- Chi nhánh bưu chính Viettel Hữu Lũng; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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