
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
 

 

 

                   Số:           /PTNT-KTHT           Đắk Nông, ngày         tháng 7  năm 2022 

V/v thông báo triển khai tập huấn hỗ trợ đưa 

hộ sàn xuất nông nghiệp lên sàn thương mại 

điện tử 

 

 
 

Kính gửi: 

 
 

- Các Hợp tác xã nông nghiệp; 

- Các chủ thể có sản phẩm OCOP. 

 

Nhận được Công văn số 942/STTTT-BCVT ngày 11/7/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tập huấn hỗ trợ đưa hộ sản xuất 

nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử tại các xã, phường, thị trấn (có bản phô 

tô kèm theo);  

 Chi cục Phát triển nông thôn thông báo đến các Hợp tác xã nông nghiệp, 

Chủ thể có sản phẩm OCOP thời gian triển khai thực hiện tập huấn hỗ trợ đưa 

hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử (postmart.vn và voso.vn) 

tại các xã, phường, thị trấn từ ngày 20/7/2022 do Bưu điện tỉnh và Chi nhánh 

Bưu chính Viettel tỉnh Đắk Nông thực hiện. 

Lưu ý: Người đi dự tập huấn phải mang theo điện thoại thông minh hoặc 

máy vi tính xách tay, chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Đối với 

các hộ SXNN có sản phẩm có nhu cầu đăng ký trên sàn thương mại điện tử cần 

chụp tối thiểu 03 ảnh trên 01 sản phẩm; tên và số tài khoản ngân hàng để tạo tài 

khoản tham gia sàn thương mại trực tiếp tại lớp tập huấn.   

Chi cục Phát triển nông thôn thông báo để các Hợp tác xã nông nghiệp, 

Chủ thể có sản phẩm OCOP để biết, tham gia./. 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Như trên; 

- Sở NN và PTNT (b/c) 

- Bưu điện tỉnh;                      Để biết 

- CN Bưu chính Viettel tỉnh; 

- Lưu: VT, KTHT. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hằng 
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