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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tam Dương, ngày         tháng 9  năm 2021 

 

  Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

 

Hiện nay, dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn 

đến chuỗi cung ứng các loại hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là nông sản. Nhằm hỗ 

trợ nông dân, các HTX, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiêu thụ nông trên các 

sàn thương mại điện tử. Ngày 15/9/2021, Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc phối hợp 

với Công ty cổ phần Bưu chính VIETTEL - Chi nhánh Vĩnh Phúc thực hiện ký 

kết “Hợp tác tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn của ngành Nông nghiệp Vĩnh 

Phúc lên sàn thương mại điện tử Voso.vn”. Để tiếp tục các hoạt động đưa sản 

phẩm nông nghiệp của tỉnh nói chung, sản phẩm nông nghiệp của huyện Tam 

Dương nói riêng lên sàn giao dịch thương mại điện tử, UBND huyện chỉ đạo 

như sau: 

Giao UBND các xã, thị trấn giới thiệu các tổ chức, cá nhân có sản phẩm 

nông nghiệp tiêu biểu lên sàn thương mại điện tử theo tiêu chuẩn đối tượng, thời 

gian và đơn vị tiếp nhận được nêu tại Văn bản số 2094/SNN&PTNT-TTKN của 

Sở Nông nghiệp và PTNT ngày 16/9/2021 (gửi kèm theo). 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Các phòng: NN&PTNT, VH-TT, KT-HT; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Ninh 
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