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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện mua sản phẩm nông
sản trên sàn thương mại điện tử

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030”. Thời gian qua, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo Sở
Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, UBND các huyện, thành phố triển khai phát triển kinh tế số nông
nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, với chỉ tiêu phát triển 50% hộ gia đình có
cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử. Bước đầu triển khai đã đạt được
một số kết quả quan trọng, cụ thể là phát triển được 30.626 cửa hàng số cho hộ
gia đình và 14.513 tài khoản thanh toán điện tử (tăng gấp 30 lần so với thời
điểm trước Lễ ra quân phát triển kinh tế số), có 4.300 mặt hàng đưa lên cửa
hàng số bán trên sàn thương mại điện tử langson.postmart.vn và langson.voso.vn.
Để khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các
cơ quan hành chính nhà nước gương mẫu, tiên phong ứng dụng công nghệ số
trong việc mua các sản phẩm nông sản qua sàn thương mại điện tử
langson.postmart.vn hoặc langson.voso.vn, với tổng số cán bộ, công chức, viên
chức toàn tỉnh hiện có là 28.385 người sẽ tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội, góp
phần thực hiện giải pháp hạn chế chuỗi cung ứng, tiêu thụ bị gián đoạn, đứt gãy,
nhất là ở khâu lưu thông, vận chuyển hàng hoá, nhằm hỗ trợ nông dân trong tỉnh
tiêu thụ sản phẩm nông sản, vừa nâng cao đời sống vật chất, thúc đẩy phát triển
kinh tế số nông nghiệp nông thôn, vừa đảm bảo an toàn trước tình hình dịch
bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hướng tới tạo dựng một kênh tiêu thụ
an toàn, hiệu quả, bền vững, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND
các huyện, thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tích cực triển khai
phổ biến đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (bao gồm cả
cán bộ, công chức cấp xã) 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.
- Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả tổ chức, triển khai thực hiện về Sở
Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/9/2021, để tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh (gồm số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia mua sản
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phẩm nông sản trên sàn thương mại điện tử; số lượng mặt hàng sản phẩm nông
sản; số tiền mua mặt hàng nông sản).
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, giám
sát, đôn đốc, chỉ đạo Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, Chi nhánh Bưu chính Viettel
Lạng Sơn 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.
Tổng hợp số liệu từ các cơ quan, đơn vị về kết quả triển khai, báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 05/10/2021.
3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đa ̣o sản xuấ t, 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 Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên
quan triển khai chương trình xúc tiến thương mại đưa sản phẩm nông sản lên
cửa hàng số để tiêu thụ trên sàn thương mại điện tử.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố
triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn;
- Chi nhánh Bưu chính Viettel Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,
Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KGVX (NNK) .
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