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TỔNG CÔNG TY 

BƯU ĐIỆN VIỆT NAM 

BƯU ĐIỆN TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /BĐTQ-KHKD Tuyên Quang, ngày     tháng 11 năm 2021 

V/v Hưởng ứng, chung sức  

tiêu thụ sản phẩm quả Cam trên địa bàn 

huyện Hàm Yên 

 

 

 

                 Kính gửi: 

                                - Các Sở, ban, nghành tỉnh Tuyên Quang; 

    - Các doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh. 

 

Căn cứ văn bản số 2383/UBND-NLN  của UBND huyện Hàm  Yên  về 

việc đề nghị Bưu điện tỉnh là đầu mối và có phương án hỗ trợ giúp nông dân tiêu 

thụ sản phẩm Cam của nhân dân các xã trên địa bàn huyện Hàm Yên trồng đã 

vào vụ thu hoạch. 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, giao thương 

hàng hóa khó khăn, sản phẩm quả Cam của nhân dân các xã trên địa bàn huyện 

Hàm Yên trong những năm gần đây được trồng theo tiêu chuẩnVietgap và hữu 

cơ quả cam to, ngọt, thơm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đang 

rất cần được sự chung tay ủng hộ, giúp đỡ của cộng đồng người tiêu dùng trong 

tỉnh để tiêu thụ. 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND 

tỉnh tại cuộc họp phương án tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 

sáng ngày 13/8/2021 để chia sẻ khó khăn này, với tinh thần tương thân tương ái, 

giúp đỡ đồng bào. Bưu điện tỉnh Tuyên Quang kính đề nghị các sở, ban, ngành, 

nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tùy theo khả năng và nhu 

cầu (mua - bán; vận động cán bộ, nhân viên, người lao động tiêu thụ quả cam) 

tích cực hưởng ứng phong trào “Người Tuyên Quang ưu tiên tiêu dùng nông sản 

Tuyên Quang”. 

Nhằm thuận lợi cho người mua, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang là đầu mối 

nhận nhu cầu đặt mua, thực hiện chuyển phát đến địa chỉ khách hàng. 

Thời gian bắt đầu bán hàng từ ngày 15/11/2021. 

Giá bán: hiện nay đang thu hoạch cam vinh, loại 1 từ 4-6 quả/1kg, giá giao 

tại đại chỉ khách hàng trong tỉnh là 13.000đ/01 kg; quy cách đóng túi nilon; 

trường hợp khách hàng cần thùng giấy thương hiệu thì BĐT mua giúp của đơn 

vị cung ứng hộp (quy cách 10kg, 20kg). 

Đầu mối nhận đặt mua quả cam: bà Nông Thị Thu Trang – Điện thoại: 

0856889895, 02073.922.555 
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Bưu điện tỉnh Tuyên Quang rất mong các sở, ban, ngành, nhân dân, các 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh nhiệt tình tham gia mua sản phẩm cam 

nói trên. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hiệp hội DN Tỉnh (b/c); 

- Giám đốc BĐT (b/c); 

- Các BĐH,TP, TTKTVC (t/h); 

- Các phòng c/n (t/h); 

- Lưu: VT; KHKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngụy Thu Thủy 
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