
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THIỆU HÓA 

 

Số:     /UBND-NN 
V/v đề nghị hỗ trợ đưa sản 

phẩm nông nghiệp lên sàn giao 

dịch thương mại điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Thiệu Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

 

 

Kính gửi: Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa. 

 
 

Thiệu Hóa là huyện có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong phát triển nông 

nghiệp, các sản phẩm từ trồng trọt, chăn nuôi và chế biến ngày một gia tăng, nhiều 

sản phẩm đã được công nhận sản phảm OCOP cấp tỉnh. Tuy nhiên, việc tiếp cận, 

tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm với thị trường vẫn còn gặp khó khăn.  

Để giúp sản phẩm nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn huyện Thiệu Hóa lên sàn giao dịch thương mại điện tử. UBND huyện Thiệu 

Hóa đề nghị Viện Nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân đang sản xuất, chế biến sản phẩm từ nông nghiệp đạt chuẩn 

OCOP lên sàn giao dịch thương mại điện tử với các nội dung dự kiến như sau: 

1. Số lượng sản phẩm dự kiến đưa lên sàn điện tử. 

(Phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Thời gian dự kiến: Từ tháng 10/2022. 
 

Để việc phối hợp thực hiện thuận lợi, UBND huyện Thiệu Hóa yêu cầu: 

- Phòng Nông nghiệp và PTNT làm đầu mối phối hợp với Viện Nông nghiệp 

và chỉ đạo các xã trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Chủ tịch UBND các xã Tân Châu, Minh Tâm, Thiệu Nguyên cử cán bộ 

phối hợp làm việc trong quá trình đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phúc 
 

 

 

 

 

 
  



Phụ lục: Sản phẩm OCOP dự kiến đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử 

(Kèm theo Công văn số:    /UBND-NN, ngày   /9/2022 của UBND huyện) 

TT Tên sản phẩm OCOP 
Phân 

hạng 
Chủ thể Địa chỉ 

1  Dưa vàng Vạn Hà 4 sao HTX DVNN Thiệu Hưng 

(0989.940.626) 

 Thị trấn Thiệu Hóa, 

huyện Thiệu Hóa 2 Dưa chuột Baby Vạn Hà 4 sao 

3 Cơm cháy Ánh Dương 3 sao Hộ SXKD Nguyễn Trọng Thọ 
Thôn Thọ Sơn, xã Tân 

Châu, huyện Thiệu Hóa 

4 Bánh lá Hoàng Hà 3 sao Hộ SXKD Hoàng Thị Hà 

Thôn Đồng Chí, xã 

Minh Tâm, huyện Thiệu 

Hóa 

5 Bánh lá Hiệu Hưng Ân 3 sao 
Hộ SXKD Nguyễn Lệnh 

Hưng 

Thôn Nguyên Tiến, xã 

Thiệu Nguyên, huyện 

Thiệu Hóa 
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