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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc        
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Kính gửi:  

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chi hội doanh nghiệp huyện; 

- Các Ban quản lý, tổ quản lý chợ trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công văn số 247/SCT-QLTM ngày 26/2/2021 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn và nông sản tại các địa phương vùng đang có dịch. Để đảm bảo mục tiêu 

kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội; hỗ trợ tuyên truyền, kết nối, tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện, tỉnh 

và nông sản tại các địa phương vùng đang có dịch, UBND huyện đề nghị các 

cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

Tổ chức tuyên truyền, vận động, kết nối tới các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh hàng hóa, nông sản trên địa bàn nhằm tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ 

hàng hóa, nông sản; phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các biện 

pháp bảo đảm an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông sản và các cơ sở sản 

xuất kinh doanh thực phẩm trong tình hình dịch bệnh Covid-19. 

2. UBND các xã, thị trấn 

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thu 

mua hàng hóa, nông sản trên địa bàn. Riêng đối với các điểm người dân tự tổ 

chức bán nông sản giúp tiêu thụ nông sản cho các địa phương vùng đang có 

dịch, đề nghị UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát, bố trí vị trí bán nông sản 

cho người dân phải đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch; 

- Chủ động xây dựng các phương án ứng phó trong lưu thông, tiêu thụ 

hàng hóa nông sản thực phẩm khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

3. Chi hội doanh nghiệp huyện  

- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến các doanh nghiệp trong 

việc thực hiện thu gom, tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện, tỉnh và tại các địa 

phương vùng đang có dịch để đẩy mạnh kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản. 



2 

 

 

 

- Vận động, tuyên truyền đến các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động 

liên hệ với các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu mối sản xuất, thu gom nông sản 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và tại các địa phương vùng đang có dịch để kết nối, 

khai thác, vận chuyển sản phẩm đưa về thị trường để tiêu thụ, đảm bảo công 

tác phòng chống dịch. Ưu tiên hỗ trợ dưới mọi hình thức như vận chuyển, bán 

không lợi nhuận,… nhằm tạo điều kiện tối đa cho sản phẩm nông sản địa 

phương tiêu thụ trên địa bàn. 

4. Ban quản lý, tổ quản lý chợ trên địa bàn 

- Phối hợp tuyên truyền, kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm… của 

tỉnh Lạng Sơn và tại các địa phương vùng đang có dịch; 

- Bố trí các mặt bằng trống tại chợ để hỗ trợ các đơn vị đầu mối, các 

doanh nghiệp, hộ sản xuất đưa hàng nông sản về bán trực tiếp. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                               
- Như trên;  

- CT, PCT ( KT) UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử của huyện; 

- Lưu: VT, KT&HT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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