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Kính gửi: 
 

 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Chi hội Doanh nghiệp huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 83/UBND-KT ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thương 

mại điện tử năm 2022 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện các tốt các nội dung như sau: 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai các chương trình, hoạt động kết nối thương mại điện tử; Tổ chức 

triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 

số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Chính phủ. 

Hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ sản xuất, kinh doanh ứng dụng thương mại 

điện tử, quảng bá thông tin lên mạng Internet, đẩy mạnh tiêu thụ trong nước 

cũng như tổ chức xuất khẩu hàng hoá qua thương mại điện tử xuyên biên giới 

trên các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như: Sendo, Voso, Shopee, 

Lazada, Postmart, Tiki,... 

2. Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất UBND huyện 

tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả hoạt động 

phát triển thương mại điện tử; tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực, các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong huyện với kế hoạch phát triển 

thương mại điện tử hằng năm. 

Hằng năm căn cứ khả năng cân đối của ngân sách huyện, tham mưu cho 

UBND huyện phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động phát triển thương mại 



2 

 

điện tử; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo 

đúng các quy định hiện hành.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện và các 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phục vụ thương mại điện tử thực hiện các biện 

pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho các giao dịch điện tử; chỉ đạo các 

doanh nghiệp viễn thông phát triển hạ tầng đảm bảo chất lượng phục vụ cho các 

hoạt động thương mại điện tử. 

Phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử và hỗ trợ các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động 

xúc tiến thương mại. 

Tiếp tục tham mưu cho UBND huyện các giải pháp nhằm triển khai hiệu 

quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân và doanh 

nghiệp góp phần thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục 

hành chính; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn 

huyện. 

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ 

quy trình sản xuất, chất lượng nông sản, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đảm bảo 

về tiêu chuẩn khi đưa lên các sàn thương mại điện tử. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ứng dụng thương mại điện tử 

trong các hoạt dộng hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông 

sản; quảng bá và xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản thực phẩm trên địa 

bàn huyện; chỉ đạo đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa phương 

thông qua các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như: Sendo, Voso, 

Shopee, Lazada, Postmart, Tiki,... 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông huyện 

Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thương 

mại điện tử, các văn bản pháp luật, chủ trương chính sách của nhà nước về 

thương mại điện tử. 

6. UBND các xã, thị trấn 

Phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử và hỗ trợ các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển 

đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa 

phương thông qua các sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như: Sendo, 

Voso, Shopee, Lazada, Postmart, Tiki,... 

Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc 

tuyên truyền, phổ biến, phối hợp đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức và 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 
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7. Chi hội Doanh nghiệp huyện  

Chỉ đạo, định hướng các doanh nghiệp thành viên trên địa bàn huyện tích 

cực tham gia, cộng tác với các cơ quan chức năng thực hiện Kế hoạch phát triển 

thương mại điện tử trong năm 2022 và các năm tiếp theo; chủ động triển khai 

ứng dụng thương mại điện tử trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn 

vị; đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm đặc sản của địa phương thông qua các 

sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam như: Sendo, Voso, Shopee, Lazada, 

Postmart, Tiki,... 

UBND huyện Hữu Lũng đề nghị các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

Dương Thị Hạnh  
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