ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2562/UBND
Về việc triển khai và vận hành
sàn thương mại điện tử
"DongTrieuMart.vn" nhằm
thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm Na
và nông sản trên địa bàn thị xã
năm 2021

Đông Triều, ngày 26 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã;
- UBND các xã phường;
- Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp, lãnh đạo các
doanh nghiệp trên địa bàn thị xã;
- Đầu mối quản lý vận hành sàn TMĐT "DongTrieuMart.vn";
- Các đầu mối, thương lái, hộ sản xuất Na, nông sản và hàng
hóa qua zalo, facebook, youtube … trên địa bàn thị xã.
Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng thêm các kênh phân phối, góp
phần hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản nói riêng và các sản phẩm hàng hóa
được sản xuất tại Đông Triều nói chung, UBND thị xã xây dựng và đưa vào vận
hành sàn thương mại điện tử (TMĐT) "DongTrieuMart.vn". Để tiếp tục vận
hành có hiệu quả sàn TMĐT và đóng vai trò hỗ trợ tích cực tiêu thụ sản phẩm
hàng hóa của địa phương, UBND thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường,
Thường trực Hiệp hội các doanh nghiệp, lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp trên
địa bàn thị xã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan,
đơn vị tích cực tìm hiểu, tham gia, chia sẻ, mua sắm hàng hóa trực tuyến trên
sàn TMĐT "DongTrieuMart.vn" nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, góp phần phát
triển sản xuất hàng hóa địa phương.
2. UBND các xã, phường có sản phẩm Na: An Sinh, Việt Dân, Tân Việt,
Tràng An, Bình Dương, Bình Khê, Hồng Thái Đông tích cực phối hợp cung cấp
thông tin, hình ảnh liên quan và cử cán bộ tham gia phối hợp để đơn vị tư vấn,
quản lý liên hệ, trao đổi công việc trong quá trình vận hành, khai thác sàn
TMĐT "DongTrieuMart.vn".
3. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã chủ động xây dựng, phát
các tin bài, đẩy mạnh tuyên truyền về sàn TMĐT "DongTrieuMart.vn" trên các
phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết, có nhu cầu tham
gia giao dịch trên sàn TMĐT.

4. Lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp, các đầu mối thương lái, hộ sản xuất
hàng hóa, tổ chức cá nhân kinh doanh qua zalo, facebook, youtube … trên địa
bàn: Tích cực tìm hiểu, đưa sản phẩm hàng hóa của đơn vị, cơ sở mình vào tham
gia giao dịch trên sàn TMĐT để nâng cao giá trị sản phẩm, tìm kiếm thêm bạn
hàng, đa dạng kênh phân phối, phát triển sản xuất.
(Mọi thông tin hỗ trợ: đ/c Thân Ngọc Lợi - Chuyên viên Văn phòng Thị ủy; ĐT: 08888.119.19)

UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường, các
doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên;
trước mắt, tập trung hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm quả Na Đông Triều đang vào mùa
thu hoạch (cao điểm chính vụ từ cuối tháng 7 đến hết tháng 9/2021)./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- TT. Thị uỷ, UBND thị xã; (b/c)
- Như kính gửi (thực hiện);
- LưuKT.
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