
 

 

 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1146 /SCT-QLTM 
V/v đẩy mạnh hỗ trợ doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ 

kinh doanh cá thể kinh doanh 

thương mại điện tử  

An Giang, ngày  29   tháng  7  năm 2022 

Kính gửi:  

 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Nông dân tỉnh; 

- Tỉnh đoàn An Giang; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành phố. 

 

 Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử 

tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025. 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tại Kế hoạch số 

241/KH-UBND ngày 29/4/2022 về Phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang 

năm 2022.  

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển thương mại 

điện tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là việc tăng số lượng và 

doanh thu các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh (gọi chung là 

doanh nghiệp) kinh doanh trên môi trường mạng (kinh doanh thương mại điện 

tử). Thời gian qua, Sở Công Thương, các sở, ngành và địa phương đã thực hiện 

nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử như: triển 

khai thực hiện nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, 

kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua thương mại điện tử; 

hỗ trợ và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia kinh doanh trên các sàn giao 

dịch thương mại điện tử trong nước và ngoài nước;….. 

Để tiếp tục hỗ trợ phát triển thương mại điện tử trong thời gian tới, Sở 

Công Thương rất mong Quý cơ quan tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh 

tham gia kinh doanh trên môi trường mạng, đặc biệt là tham gia bán hàng trên 

các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước.  

Sở Công Thương xin cung cấp thông tin một số sàn thương mại điện tử 

phổ biến hiện nay để Quý cơ quan tham khảo, cung cấp thông tin cho các doanh 



 

 

 

nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp OCOP) liên hệ, tham gia bán hàng trên các sàn 

thương mại điện tử, cụ thể như sau: 

1. Sàn thương mại điện tử https://voso.vn (Viettel An Giang: đường 

Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang). Điện thoại liên hệ: 

0338896767 (gặp Anh Phúc). 

2. Sàn thương mại điện tử https://postmart.vn  (Bưu điện tỉnh An Giang: 

Số 5, Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang). Điện thoại liên 

hệ: 0916699099 (gặp Anh Tú). 

3. Sàn thương mại điện tử https://shopee.vn (Công ty TNHH Shopee: 

Tầng 4-5-6, Tòa nhà Capital Place, số 29 đường Liễu Giai, Phường Ngọc 

Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam). Điện thoại liên hệ: 

02473081221. 

4. Sàn thương mại điện tử https://www.sendo.vn (Công ty Cổ Phần Công 

Nghệ Sen Đỏ: tầng 5, Tòa nhà A, Vườn Ươm Doanh Nghiệp, Lô D.01, Đường 

Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam). Điện thoại liên hệ: 02873001188. 

5. Sàn thương mại điện tử https://tiki.vn (Công ty TNHH Tiki: tòa nhà 

Viettel, Số 285, đường Cách Mạng Tháng 8, phường 12, quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh). Điện thoại liên hệ: 0873058454. 

6. Sàn thương mại điện tử https://www.lazada.vn (Công ty TNHH Recess: 

tầng 19, Tòa nhà Saigon Centre – Tháp 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam). Điện thoại liên hệ: 02873081188. 

Sở Công Thương rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ cung cấp thông 

tin cho doanh nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Phòng KT/KTHT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu VT, P.QLTM. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Huân 
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