
      ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 

 

Số:  1420/UBND-VHTT 
V/v tăng cường công tác tuyên 

truyền phát triển kinh tế số; hướng 

dẫn đăng ký mở cửa hàng số, cách 

giao dịch (mua, bán) trên sàn giao 

dịch điện tử Postmart.vn và Voso.vn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chi Lăng, ngày  09 tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi:   

 - Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; 

- Bưu điện Chi Lăng; Viettell Chi Lăng;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện. 

  

Thực hiện Công văn số 945/UBND-KDVX, ngày 15/7/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; Kế hoạch số 1417/KH-

STTTT, ngày 19/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng sơn về 

triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021; Thực hiện 

Công văn số 1057/UBND-KGVX, ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về 

việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế số và hoàn thành các 

chỉ tiêu UBND tỉnh giao. UBND huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng 

cường công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, hướng dẫn chi tiết cách đăng ký mở 

cửa hàng số, cách giao dịch trên 02 sàn Postmart.vn và Voso.vn. Cụ thể như sau: 

I. MỞ CỬA  HÀNG SỐ 

Để đạt được chỉ tiêu UBND tỉnh giao đối với huyện Chi Lăng đến 15/8/2021, 

toàn huyện có từ 50% trở lên tổng số hộ dân có Cửa hàng số, Ủy ban nhân dân 

huyện đề nghị.  

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chủ động phối hợp với 02 doanh nghiệp là Bưu điện huyện Chi Lăng và 

Viettell Chi Lăng, tiến hành rà soát, lập doanh sách và thông tin cần thiết để tiến 

hành mở Cửa hàng số theo quy định (danh sách lập theo biểu mẫu do Bưu điện 

huyện Chi Lăng và Viettell Chi Lăng). 

- Thời gian lập và gửi danh sách về Bưu điện Chi Lăng và Viettell Chi 

Lăng, hoàn thành xong trước ngày 13/8/2021. 

2. Bưu điện huyện Chi Lăng và Viettell Chi Lăng: Trên cơ sở danh sách 

của các xã, thị trấn chủ động tích lập phối hợp mở các Cửa hàng số theo quy định 

đảm bảo đúng thời gian, yêu cầu và đạt chỉ tiêu đã đề ra. 
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3. Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực, tổ chức chính trị, xã 

hội, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn huyện: Triển khai văn bản, tổ chức 

tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội 

viên, thanh niên do đơn vị quản lý đăng ký tuyên truyền Nhân dân mở Cửa hàng số 

trên sàn giao dịch điện tử postmart.vn, voso.vn. 

(Hướng dẫn quy trình mở Cửa hàng số kèm công văn) 

4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin: Chủ trì thường xuyên tiến hành kiểm 

tra, giám sát, cập nhật và báo cáo tiến độ triển khai thực hiện với Lãnh đạo UBND 

huyện trước 17 giờ 00 phút hàng ngày. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Chủ động xây dựng các 

tin, bài phát thanh trên hệ thống Đài phát thanh huyện, xã. Phối hợp với đài Phát 

thanh Truyền hình tỉnh đưa tin phản ánh kết quả thực hiện Kinh tế số, Cửa hàng số 

trên truyền hình Lạng Sơn. 

II. GIAO DỊCH MUA, BÁN TRÊN SÀN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ 

POSMART.VN và VOSO.VN 

Hiện nay cùng với các loại nông sản khác, Na Chi Lăng đang bước vào vụ thu 

hoạch, ước tính sản lượng mỗi ngày đạt khoảng từ 400 - 500 tấn/ ngày. Tuy nhiên do 

dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến tiêu thụ Na của huyện. Để hỗ trợ nông dân trong 

tiêu thụ Na nói chung và các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện. Huyện Chi 

Lăng đã phối hợp với các doanh nghiệp mở Cửa hàng số trên sàn giai dịch điện tử 

“Postmart.vn” và “Voso.vn”.  

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sự 

nghiệp trực, tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, UBND các xã tuyên 

truyền gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp tham gia mua Na Chi Lăng và các 

nông sản của huyện trên sàn giao dịch điện tử “Postmart.vn” và “Voso.vn”. Cụ 

thể như sau: 

1. Sàn giao dịch điện tử “Postmart.vn” 

- Bước 01: Truy cập Trang chủ Postmart.vn. 

- Bước 02: Đăng ký mua hàng. 

- Bước 03: Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn gồm:  

+ Họ và tên. 

+ Số điện thoại 

+ Email; Mật khẩu 

+ Nhập mã bảo mật. 

+ Đánh dấu tôi đồng ý với chính sách bảo mật. 

+ Tạo tài khoản. 

- Bước 04: Vào giỏ hàng và Chọn sản phẩm thêm vào giỏ hàng. 
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- Bước 05: Chọn thanh toán. 

- Bước 06: Thanh toán: 

+ Điền đầy đủ thông tin hướng dẫn. 

+ Chọn hình thức thanh toán. 

+ Tích “Tôi đồng ý với điều khoản bà điều kiện”. 

+ Click đặt đơn hàng để hoàn tất. 

(Hướng dẫn quy trình đặt mua hàng kèm theo công văn). 

2. Sàn giao dịch điện tử “Voso.vn” 

- Bước 01: Tìm kiếm trên kho ứng dụng. Tìm kiếm “Voso.vn”. 

- Bước 02: Đăng ký tài khoản. 

+ Chọn đăng nhập/đăng ký=> ấn vào điền thông tin tài khoản để đăng ký. 

+ Sau khi ấn đăng ký hệ thống sẽ trả mã xác thực về số điện thoại, quý khách 

nhập mã xác thực để đăng ký tài khoản => nhập thông tin tài khoản theo các trường 

hợp có sẵn trên App để hoàn thành đăng ký. 

(Hướng dẫn quy trình đặt mua hàng kèm theo công văn) 

 Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng đề nghị các cơ quan,đơn vị nghiêm túc, 

triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT,VHTT. (ĐTT) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Vi Quang Trung 
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