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Số:           /BCĐ-VHTT 

V/v đẩy mạnh triển khai phát 

triển kinh tế số trên địa bàn huyện 

Cao Lộc, ngày      tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:      

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bưu điện huyện Cao Lộc; Bưu điện Đồng Đăng; 

- Chi nhánh Bưu chính Viettel Đồng Đăng. 

 

Theo tổng hợp báo cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin (cơ quan thường 

trực của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số huyện) về tiến độ triển khai phát triển 

kinh tế số trên địa bàn huyện Cao Lộc tính đến hết ngày 03/10/2021 toàn huyện có: 

- Cửa hàng số đã cài đặt trên sàn Thương mại điện tử: 1.375 cửa hàng (đạt 

khoảng 8,0% chỉ tiêu được giao); 

- Số tài khoản thanh toán được thiết lập: 852 tài khoản; 

- Tổng số đơn hàng: 99 đơn hàng; 

- Số đơn hàng giao dịch thành công: 93 đơn hàng; 

- Tổng doanh số bán hàng: 5.884.400 đồng. 

Nhìn chung về cơ bản các xã, thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện phát 

triển kinh tế số trên địa bàn mình; đã phối hợp với doanh nghiệp bưu chính tiến 

hành phát phiếu xuống thôn, khu phố lấy thông tin của các hộ dân để cài đặt cửa 

hàng số và tài khoản thanh toán điện tử. Tuy nhiên, đến nay kết quả cài đặt cửa 

hàng số vẫn đạt rất thấp (khoảng 8,0%); chủ tịch UBND một số xã, thị trấn chưa 

triển khai quyết liệt, thiếu sự đôn đốc việc thu phiếu hàng ngày để gửi cho Bưu 

điện huyện Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng và Chi nhánh Bưu chính Viettel Đồng 

Đăng cài đặt cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử; chưa thực hiện tốt chế độ 

báo cáo hàng ngày theo nhóm Zalo về Ban Chỉ đạo huyện.  

Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 60% số hộ có cửa hàng số và tài khoản 

thanh toán điện tử/tổng số hộ trên địa bàn huyện, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế số 

huyện yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 - Tăng cường đẩy nhanh tiến độ thực hiện phát triển kinh tế số theo chỉ đạo 

tại Công văn số 2606/UBND-VHTT, ngày 17/9/2021 của UBND huyện về việc 

triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2021; giao chỉ tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện: Đến ngày 19/11/2021 các xã, 

thị trấn đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu 60% số hộ có cửa hàng số và tài khoản 

thanh toán điện tử/tổng số hộ thuộc địa bàn quản lý.  
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 - Thực hiện nghiêm việc báo cáo kết quả số liệu cài đặt theo nhóm Zalo 

Phát Triển Kinh Tế Số Cao Lộc trước 16 giờ 30 phút hàng ngày.  

 - Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện huyện Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng và 

Chi nhánh Bưu chính Viettel Đồng Đăng triển khai việc cài đặt cửa hàng số và tài 

khoản thanh toán điện tử. 

Việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế số của các xã, thị trấn là một 

trong những nội dung làm căn cứ để đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng trong 

năm 2021 đối với UBND các xã, thị trấn.  

2. Đề nghị Bưu điện huyện Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng và Chi nhánh 

Bưu chính Viettel Đồng Đăng 

- Tăng cường lực lượng đến địa bàn cấp xã triển khai phát triển kinh tế số, 

chủ động phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan đào tạo, tập 

huấn, hướng dẫn sử dụng thành thạo cửa hàng số và tài khoản thanh toán điện tử 

cho lực lượng nòng cốt triển khai. Bố trí nhân lực hỗ trợ kịp thời hộ gia đình có 

vướng mắc trong quá trình đưa sản phẩm, hàng hóa lên cửa hàng số; phối hợp với 

UBND các xã xây dựng phương án lựa chọn 10% số hộ gia đình có sản phẩm, 

hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng để tập trung hướng dẫn, hỗ trợ 

mua và bán sản phẩm, hàng hóa trên cửa hàng số; phát triển người mua sản phẩm, 

hàng hóa trên cửa hàng số đến các tỉnh, thành phố trong nước; đảm bảo phương án 

vận chuyển đáp ứng nhu cầu của khách hàng về thời gian nhận hàng. 

 - Thực hiện tốt công tác báo cáo kết quả số liệu cài đặt theo nhóm Zalo Báo 

Cáo KTS huyện Cao Lộc trước 16 giờ 30 phút hàng ngày.  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các doanh nghiệp 

bưu chính khẩn trương nghiêm túc thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy; TT HĐND ( b/c) 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các TV BCĐ PTKTS huyện; 

- C,PCVP;  

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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