
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND–NN 

V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí 

PCT UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra tình hình 

sản xuất, tiêu thụ Na trên địa bàn huyện 

 

Hữu Lũng, ngày     tháng 8 năm 2021 

 
       Kính gửi:  

 - Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện; 

- Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin huyện; 

- Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Công an huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 Thực hiện Thông báo số 438/TB-UBND, ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về thông báo kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh tại cuộc kiểm tra, khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ Na trên địa 

bàn các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Các cơ quan, đơn vị 

 Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công tập trung hướng dẫn, hỗ trợ tối 

đa bà con nông dân trên địa bàn tiêu thụ sản phẩm quả Na, đồng thời vẫn phải bảo 

đảm các nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  

 Công an, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện: chỉ đạo các lực 

lượng chức năng ưu tiên lưu thông các phương vận chuyển nông sản đi tiêu thụ, tăng 

cường kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn, ưu tiên các đối tượng là tư thương 

đến thu mua Na trên nguyên tắc bảo đảm công tác phòng, chống dịch.  

 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng 

Kinh tế & Hạ tầng, Văn phòng HĐND&UBND, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm soát dịch bệnh, nhất là 

tại các chợ, điểm thu mua Na, thực hiện nghiêm túc biện pháp “5K”, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai tích cực nhiệm 

vụ phát triển kinh  tế  số  theo  chỉ  đạo,  giao  chỉ  tiêu  của  UBND  tỉnh  tại  Công 

văn  số 1057/UBND-KT ngày 04/8/2021 để từng bước tạo chuyển biến thay đổi nhận 

thức, phương thức bán hàng, tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân trên địa bàn. 

 Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện xây dựng phương án, kế hoạch tiêu thụ sản 

phẩm đối với từng kịch bản có thể xảy ra, trong đó cần tính toán đến trường hợp xấu 



 

nhất dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, phải cách ly, giãn cách xã hội. 

 3. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

 Phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc biện pháp “5K”, 

đặc biệt trong quá trình thu hoạch, mua bán Na trên địa bàn. 

 Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế số đến 

toàn thể cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn. 

 2. UBND các xã 

Rà soát lại kế hoạch sản xuất, thống kê, tính toán sản lượng thu hoạch Na còn 

lại và các sản phẩm nông nghiệp thời gian tới, xây dựng phương án, kế hoạch tiêu thụ 

sản phẩm trên địa bàn đối với từng kịch bản có thể xảy ra, trong đó cần tính toán đến 

trường hợp xấu nhất dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát, phải cách ly, giãn cách 

xã hội. 

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển 

khai tích cực nhiệm vụ phát triển kinh  tế  số  để từng bước tạo chuyển biến thay đổi 

nhận thức, phương thức bán hàng, tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân trên địa 

bàn. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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