
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /SNN-PTNT    Lạng Sơn, ngày          tháng      năm 2021 

V/v phối hợp tạo cửa hàng số cho các 

HTX NN và các chủ thể có sản phẩm 

OCOP trên địa bàn tỉnh. 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thực hiện Thông báo kết luận số 2299/TB-STTTT ngày 08/11/2021 của 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Hội nghị về chuyển đổi số ngành 

Nông nghiệp và PTNT. Giao cho Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng 

Sơn làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn để triển khai đưa sản phẩm nông sản 

OCOP  lên cửa hàng số của sàn postmart và voso, mỗi doanh nghiệp đưa 50% sản 

phẩm nông sản OCOP lên sàn thương mại điện tử của mình. 

 (Có danh sách các HTX gửi kèm theo) 

Để phục vụ công tác xây dựng cửa hàng số cho các HTX; Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh, Chi 

nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn triển khai cụ thể như sau: 

- UBND các huyện, TP chỉ đạo UBND cấp xã, các Hợp tác xã nông nghiệp, 

các chủ thể có sản phẩm OCOP tạo điều kiện, hỗ trợ Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu 

chính Viettel Lạng Sơn thu thập thông tin về các sản phẩm và thông tin về Hợp tác 

xã nông nghiệp, chủ thể sản phẩm OCOP trên địa bàn. 

- Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn rà soát các hợp tác 

xã nông nghiệp có đủ điều kiện bán sản phẩm nông sản lên cửa hàng số của sàn 

postmart và voso. Sau khi hoàn thành thông tin về Sở Nông nghiệp và PTNT tổng 

hợp, theo dõi. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, 

Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn quan tâm, phối hợp thực 

hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bưu điện tỉnh,  

- Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn 
- Lãnh đạo Sở; 

- Chi cục PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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