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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 22 tháng 06 năm 2022 

V/v hưởng ứng, chung tay tiêu thụ sản phẩm 

Vải thiều Bắc Giang niên vụ năm 2022 

 

 

Căn cứ VB số 2342/BĐVN-TCBC-NCPT ngày 02/06/2022 của Tổng công ty 

Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức tiêu thụ vải thiều Bắc Giang niên vụ 2022 trên 

mạng lưới Bưu điện; 

Để sản phẩm Vải thiều có chất lượng tốt được đưa đến tay người tiêu dùng 

và giúp bà con nông dân tiêu thụ sản phẩm; Bưu điện tỉnh Tuyên Quang triển khai 

làm đầu mối nhận nhu cầu đặt mua, thực hiện chuyển phát đến địa chỉ cho khách 

hàng, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Bắt đầu từ ngày 22/06/2022. 

2. Giá bán: Hiện nay sản phẩm Vải thiều Bắc Giang chất lượng theo tiêu 

chuẩn VietGAP có giá 25.000đ/ 01 kg; quy cách đóng gói: đóng gói bằng túi nilon 

loại 05 kg/túi. 

Trường hợp khách hàng có nhu cầu đóng gói bằng thùng xốp loại 20 

kg/thùng, quá trình vận chuyển có đóng đá lạnh; Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ đặt giúp; 

đơn giá dao động từ 30.000đ - 35.000đ/ 01 kg; 

Lưu ý: Giá bán có thể thay đổi tùy từng thời điểm đặt hàng; Sau khi tiếp 

nhận đơn hàng Bưu điện tỉnh sẽ thông báo giá bán chi tiết cho khách hàng đặt mua. 

3. Đầu mối đặt mua Vải Thiều Bắc Giang: đ.c Trịnh Đình Cương – Chuyên 

viên phòng Kế hoạch kinh doanh, Bưu điện tỉnh ( SĐT: 0819.512.868 ). 

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

Vải thiều Bắc Giang. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (b/c); 

- Phó GĐ BĐT; 

- Lưu: VT; KHKD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Ngụy Thu Thủy 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang;  

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang; 

- Hội nông dân tỉnh Tuyên Quang; 

- Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. 
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