
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VH 
V/v triển khai tiêu thụ nông sản xuất 

khẩu ùn tắc tại các cửa khẩu tỉnh  

Lạng Sơn trên nền tảng công nghệ số, 

cửa hàng số 

Hữu Lũng, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

 

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

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 2740/STTTT-CĐS ngày 30/12/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai tiêu thụ nông sản xuất khẩu 

ùn tắc tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn trên nền tảng công nghệ số, cửa hàng số. 

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. Tích cực triển khai phổ biến, quán triệt Văn bản số 1282/UBND-VH ngày 

10/9/2021 của UBND huyện về việc thực hiện mua sản phẩm nông sản trên sàn 

thương mại điện tử. 

2. Triển khai 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.  

3. Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc vận chuyển, tiêu thụ 

nông sản trên địa bàn quản lý. 

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 . 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Dương Thị Hạnh 
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