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Đồng hành cùng chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 của Thủ tướng chính
phủ theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018, Quyết định số 01/QĐ-BCDDTWW ngày
22/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Tổng công ty Bưu
điện Việt Nam đã xây dựng sàn thương mại điện tử POSTMART tại địa chỉ https:postmart.vn
nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cơ sở sản xuất trực tiếp cung cấp thông
tin sản phẩm địa phương, vùng miền và được hệ thống bưu điện 63 tỉnh thành hỗ trợ quảng bá
và bán hàng, giao hàng tới tay người mua không qua bất kỳ cấp trung gian nào. Chính vì vậy,
giá thành và chất lượng sản phẩm luôn được ưu đãi và đảm bảo nhất khi tới tay người dùng.

Bưu điện Việt Nam với ưu thế mạng lưới phục vụ hiện nay về hệ thống thu gom và phát hàng tới
tận các thôn bản, ấp, xã…; hệ thống vận chuyển chuyên nghiệp và hệ thống thanh toán đa
dạng linh hoạt. Các sản phẩm thuộc chương trình phối hợp cung cấp trên sàn được ưu đãi
không thu phí sàn và được áp dụng chính sách miễn giảm cước vận chuyển, thu hộ theo quy
định của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Trung tâm Xúc tiến Thương mại thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất,
hộ gia đình kinh doanh sản phẩm trên địa bàn tỉnh BR-VT lựa chọn sàn thương mại điện tửhtt
ps:postmart.vn
làm sàn chính thức cho các sản phẩm địa phương nhằm mở rộng thị trường và bán hàng
chuyên nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

+ Điểm Bưu điện , Bưu cục, VHX gần nhất hoặc điện thoại 02543.859.966-360 - 0909.012.486
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(Anh Trường) để được hỗ trợ.

+ Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh BR-VT

- Số 05 Phạm Văn Hớn, P Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh BR-VT

- Điện thoại: 0254.3541059 - Fax: 0254.3541058

- Email: xttmvt@gmail.com

- Website: xttm.baria-vungtau.gov.vn

TTXTTM BR-VT.
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