
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /SNN&PTNT-TTKN 

V/v giới thiệu sản phẩm nông 

nghiệp lên sản giao dịch thương 

mại điện tử 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

 

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

 

Hiện nay, dịch bệnh covid 19 vẫn diễn biến hết sức 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 tỉnh 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 lên sàn giao dịch thương mại điện tử, 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn 

vị chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn giới thiệu các tổ chức, cá nhân 

có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lên sản thương mại điện tử như sau: 

1. Đối với sản phẩm nông nghiệp giới thiệu lên sàn thương mại điện tử: 

Sản phẩm nông nghiệp có chứng nhận an toàn như VietGAP (VietGAHP), chứng 

nhận nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm OCOP được bình chọn từ 3 sao trở lên… 

2. Thời gian tiếp nhận: Tiếp nhận sản phẩm liên tục, không giới hạn. 

3. Đơn vị tiếp nhận: Sở Nông nghiệp & PTNT giao Trung tâm Khuyến nông 

(đ/c Đinh Quốc Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm, điện thoại: 0984.230.069; Email: 

chienttgct@gmail.com) phối hợp liên hệ và hướng dẫn các tổ chức có sản phẩm 

nông nghiệp đủ điều kiện đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử. 

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

quan tâm, phối hợp thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTKN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Lê Văn Dũng 
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