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Kính gửi:  Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Căn cứ Kế hoạch số 75/HNDT-QUANGTRIPOST ngày 24/2/2022 của Hội Nông 

dân tỉnh và Bưu điện tỉnh về triển khai “Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân tỉnh 

và Bưu điện tỉnh về việc Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ 

nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025”năm 2022; nhằm thực hiện tốt kế hoạch 

phối hợp năm 2022 với mục tiêu thu thập thông tin của tối thiểu 46 ngàn hộ sản xuất 

nông nghiệp (SXNN) cập nhập lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch 

thương mại điện tử Quangtri.Postmart.vn; Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu 

Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội 

dung sau: 

1. Tổ chức rà soát đưa thông tin hộ SXNN và thông tin sản phẩm cập nhật lên 

giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) 

Quangtri.Postmart.vn, đối tượng như sau: 

- Thông tin hộ SXNN:  

+ Nhóm ưu tiên: Tập trung lựa chọn hộ nông dân sản xuất giỏi các cấp, hộ nông dân sản 

xuất quy mô trang trại. 

+ Nhóm hộ nông dân sản xuất hàng hoá chủ yếu để bán, bao gồm: Hộ chỉ thuần tuý sản 

xuất nông nghiệp; Hộ chuyên làm các ngành nghề như cơ khí, mộc nề, rèn, sản xuất nguyên 

vật liệu xây dựng, vận tải, thủ công mỹ nghệ, dệt, may, làm dịch vụ kỳ thuật cho nông 

nghiệp; Hộ vừa làm nông nghiệp vừa làm nghề tiểu thủ công nghiệp, nhưng thu từ nông 

nghiệp là chính. 

+ Tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ hội nghề nghiệp, câu lạc bộ nông dân. 

- Thông tin sản phẩm: Các loại nông sản hàng hóa gồm các loại nông sản an toàn, chất 

lượng do người nông dân sản xuất ra với mục đích bán ra thị trường; ưu tiên các sản phẩm 

nông sản, hàng hóa an toàn, chất lượng như có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, 

giấy chứng nhận Viet Gap, Global Gap...; Sản phẩm OCOP; các loại sản phẩm hàng hóa 

khác do người nông dân/hộ gia đình sản xuất ra để bán. 

2. Mục tiêu về số lượng hộ SXNN phân theo huyện, thị, thành phố: căn cứ bản 

thống kê tình hình hội viên năm 2021 và kết quả hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi 4 

cấp năm 2021, Ban Thường vụ phân kỳ từng tháng chỉ tiêu hộ SXNN cần rà soát, thu 

thập và cập nhật thông tin theo từng huyện, thị, thành phố (phụ lục 1 đính kèm). 

3. Các thông tin cần rà soát, thu thập: bao gồm các trường thông tin như Họ và 

tên, địa chỉ chi tiết, số điện thoại, tên cửa hàng, email, số tài khoản ngân hàng của 



từng nhóm hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp Huyện, cấp 

Cơ sở, hộ hội viên chưa đạt SXKD giỏi và hộ SXNN khác theo mẫu phụ lục 2 và 

thông tin sản phẩm nông sản/hàng hóa theo mẫu phụ lục 3. 

4. Tiến độ thực hiện: Thời gian nhận thông tin thu thập theo từng tuần (sáng 

ngày thứ 6 hàng tuần), phấn đấu đến tháng 6/2022 toàn bộ hộ sản xuất giỏi các cấp 

có tài khoản trên sàn TMĐT Quangtri.Postmart.vn và đến tháng 12/2022 có tối thiểu 

46 ngàn hộ SXNN cập nhập lên giới thiệu và có bán sản phẩm trên sàn giao dịch 

TMĐT. 

5. Phân công cán bộ phụ trách thu thập thông tin: Căn cứ Hiệp thương số 

74/HNDT –BBTQT ngày 24/2/2022 về việc thành lập Tổ công tác phối hợp giữa Hội 

Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh, phân công các đồng chí phụ trách công tác rà soát 

thông tin hộ SXNN và thông tin sản phẩm theo phụ lục 4. 

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các 

huyện, thị xã, thành phố căn cứ chỉ tiêu giao theo phân kỳ từng tháng, tình hình cụ thể 

của địa phương để chỉ đạo cấp Cơ sở triển khai thực hiện, báo cáo số liệu thu thập theo 

từng tuần để có thông tin đưa lên sàn TMĐT năm 2022 đạt mục tiêu đề ra. Danh sách hộ 

SXNN và thông tin sản phẩm gửi về Hội Nông dân tỉnh bắt đầu từ thứ 6 ngày 

15/4/2022 qua email của các đồng chí thành viên Hội Nông dân tỉnh phụ trách từng đơn 

vị. Mọi thông tin liên hệ đồng chí Trần Thị Thúy – Ban Kinh tế Xã hội tư vấn, hỗ trợ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bưu điện tỉnh (phối hợp); 

- Thành viên Tổ Công tác p/h HNDT- BĐT; 

- Lưu VP, Ban KT-XH. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Văn Bến 
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