
 

Số 38 Thủ Khoa Huân, Phường 1, thành phố Tân An, Long An; 

Điện thoại: (272) 3523999, Fax: (272) 3523567, Email: stt@longan.gov.vn . 

UBND TỈNH LONG AN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-BCTT 

V/v phối hợp, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp của tỉnh Long An 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Long An, ngày     tháng 8 năm 2021 

Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố; 

- Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. 

Thực hiện Quyết định số 1034/QĐ-BTTTT ngày 21/7/2021 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông 

nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, 

nông thôn. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trên cả nước diễn biến phức 

tạp, khó lường, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, trong đó có tỉnh Long An; để hỗ 

trợ nông dân trong tỉnh kịp thời tiêu thụ các sản phẩn nông nghiệp có sản lượng 

lớn, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các doanh nghiệp Bưu chính đã có phương án hỗ trợ người 

dân phân phối, tiêu thụ nông sản. 

Theo đó, ngoài việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, trước 

mắt Bưu điện tỉnh Long An sẽ tập trung vận chuyển, phân phối thanh long, 

chanh,… đến các tỉnh, thành phố trong cả nước. Để việc hỗ trợ người dân được 

kịp thời, đạt kết quả; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An kính đề nghị 

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ Bưu điện tỉnh, thành phố về thông tin, tuyên 

truyền tạo sự liên kết, ủng hộ tiêu thụ sản phẩm và tháo gỡ những khó khăn vướng 

mắc, tạo điều kiện thuận lợi trong vận chuyển, phân phối, tiêu thụ sản phẩm đạt 

mức cao nhất. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào! 

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (báo cáo); 

- Tổng Công ty VNPost (phối hợp chỉ đạo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Công Thương; Sở NN&PTNT; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Bưu điện tỉnh Long An; 

- Giám đốc (báo cáo), PGĐ Sở TTTT; 

- Đơn vị trực thuộc Sở TTTT; 

- Lưu: VT, BCTT. HT.(01). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Dân 
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