
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:           /SNV-VP  Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2022 

V/v tiếp tục triển khai, thực hiện 

mua sản phẩm nông sản trên sàn 

thương mại điện tử và định kỳ 

báo cáo kết quả thực hiện 

 

Kính gửi: Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

 

Triển khai văn bản số 355/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông 

nghiệp, nông thôn năm 2022; văn bản số 807/STTTT-CĐS ngày 27/4/2022 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện báo cáo định kỳ kết quả 

mua sắm trên sàn thương mại điện tử. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc và trực 

thuộc Sở (gọi tắt là đơn vị) triển khai đến công chức, viên chức, người lao 

động thuộc thẩm quyền quản lý một số nội dung, như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến đến 100% công chức, viên chức, người 

lao động thuộc phạm vi quản lý tăng cường mua sản phẩm nông sản trên sàn 

thương mại điện tử langson.postmart.vn1 hoặc langson.voso.vn2 (vận động 

mỗi công chức, viên chức, người lao động mỗi tháng mua ít nhất một sản 

phẩm hàng hóa trên sàn thương mại điện tử trên). 

2. Các đơn vị định kỳ trước ngày 20 hàng tháng tổng hợp kết quả 

triển khai, thực hiện tại đơn vị mình gửi báo cáo về Văn phòng Sở (qua ông 

Lành Việt Trình) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, xây dựng báo 

cáo định kỳ của Sở theo quy định.  

(Có Mẫu tổng hợp báo cáo kết quả đính kèm). 

Lãnh đạo Sở yêu cầu các đơn vị và toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Sở nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở NV; 

- CC, VC, NLĐ; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

  Hoàng Thị Luân   

                                           
1 Tại địa chỉ truy cập: https://langson.postmart.vn 
2 Tại địa chỉ truy cập: https://langson.voso.vn 

https://langson.postmart.vn/
https://langson.voso.vn/
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