
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /VP-HCQT   Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 

V/v đăng ký hỗ trợ tiêu thụ nông 

sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng  

 

   

 
 

Kính gửi:  
 

 

 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện và thành phố Lạng Sơn;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 
 

Theo báo cáo của UBND huyện Hữu Lũng, hiện nay huyện Hữu Lũng bắt 

đầu vào vụ thu hoạch các cây ăn quả như: Dưa hấu sản lượng khoảng 800 tấn; 

Dứa sản lượng khoảng 770 tấn; Vải thiều sản lượng khoảng trên 5.000 tấn; 

Nhãn sản lượng khoảng 3.000 tấn. Thời gian qua huyện Hữu Lũng đã rất tích 

cực tìm kiếm thị trường, kết nối các doanh nghiệp, HTX, các tư thương để tiêu 

thụ nông sản cho nông dân; tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 đang diễn 

biến phức tạp trên địa bàn huyện cũng như nhiều tỉnh, thành phố khác trong 

nước nên huyện Hữu Lũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong tiêu thụ nông sản 

cho nông dân đang và sắp đến vụ thu hoạch chính. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện 

Hữu Lũng ngày 01/6/2021 về phòng, chống dịch COVID-19 (Thông báo số 

296/TB-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh), để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn 

cho tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng, cùng với các giải pháp đã và đang 

thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các các cơ quan, đơn vị vận động cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động; đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 

vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký hỗ trợ tiêu thụ tối thiểu 

5kg/ người đối với một trong các mặt hàng nông sản trên của huyện Hữu Lũng. 

Bản đăng ký (theo mẫu) đề nghị gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 

10/6/2021; đầu mối liên hệ: đồng chí Lê Khả Thanh, Trưởng Phòng Hành chính 

- Quản trị; điện thoại: 0947 211 888; Email: thanhvpvl@gmail.com    

Trên cơ sở số lượng đăng ký của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Văn 

phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương phối hợp hỗ trợ kết nối với đầu mối 

của huyện Hữu Lũng để tổ chức thu mua và cung ứng đến các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đã đăng ký. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, Ban,  

  đơn vị thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, HC-QT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 
 
 

Phạm Hùng Trường 

mailto:thanhvpvl@gmail.com


CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2021 
 

V/v đăng ký hỗ trợ tiêu thụ nông 

sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng  

 

 
 

  

Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số ……./VP-

HCQT ngày………/6/2021 về việc đăng ký hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn 

huyện Hữu Lũng, (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp)………… đăng ký hỗ trợ tiêu 

thụ nông sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng như sau:   
 

STT Mặt hàng 
Khôi lượng 

(Kg) 
Ghi chú 

1 Dưa hấu   

2 Dứa   

3 Vải   

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 
 

 LÃNH ĐẠO CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

  

 

 

 
 

 

 

Giá bán các mặt hàng nông sản dự kiến như sau:  

- Dưa hấu: 8.000 đồng/1 kg;  

- Dứa: 8.000 - 10.000 đồng/1 quả;  

- Vải: 8.000 - 10.000 đồng/1 kg. 
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