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

             VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

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

V/v hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên 

địa bàn huyện Hữu Lũng  

 

   

 

Kính gửi:  

 

 

 

- Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, 

Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Lạng Sơn; 

- UBND huyện Hữu Lũng, thành phố Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Thông báo số 296/TB-UBND ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh 

về kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc 

với huyện Hữu Lũng về phòng, chống dịch COVID-19; theo đề nghị của UBND 

huyện Hữu Lũng tại Công văn số 734/UBND-NN ngày 03/6/2021 về việc hỗ trợ 

tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho nông sản trên địa bàn huyện Hữu Lũng; trên cơ 

sở kết quả cuộc họp ngày 05/6/2021 giữa Văn phòng UBND tỉnh và các ngành 

về thống nhất các giải pháp hỗ trợ huyện Hữu Lũng tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

cho nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Văn phòng UBND tỉnh 

đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Công Thương: 

- Tiếp tục liên hệ, kết nối với các doanh nghiệp, thương lái trong và ngoài 

tỉnh để hỗ trợ hiệu quả tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng; bám sát và đề 

nghị Công ty cổ phần Cánh Đồng Vàng Lạng Sơn sớm cụ thể hóa các cam kết 

bao tiêu nông sản của huyện bằng các hợp đồng bao tiêu sản phẩm; nghiên cứu, 

tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đột xuất (như mở các điểm bán hàng 

lưu động,…) để hỗ trợ tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng; đồng thời chủ 

động báo cáo, đề xuất UBND tỉnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các nội 

dung vượt thẩm quyền. 

- Rà soát lại Phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng các hàng hóa thiết 

yếu phục vụ nhu cầu người dân, tiêu thụ nông sản và đảm bảo hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống 

dịch COVID-19 trên toàn huyện Hữu Lũng theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 725/UBND-KT ngày 05/6/2021 về nội dung xét nghiệm 

SARS-COV-2. 

- Làm đầu mối kết nối giữa các tổ chức, thương nhân có nhu cầu thu mua, 

tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện Hữu Lũng với đầu mối cung ứng của 

huyện Hữu Lũng. 
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2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: tiếp tục có những hướng 

dẫn, khuyến cáo về chuyên môn, kỹ thuật trong thu hoạch, đóng gói, bảo quản 

sản phẩm nông sản, nhất là sớm tuyên truyền, vận động các hộ nông dân lựa 

chọn thời điểm thu hoạch hợp lý để đảm bảo chất lượng, giá thành sản phẩm.  

3.  Thông tin và Truyền thông: chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông 

tấn, báo chí của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về chất lượng, an 

toàn nông sản vùng dịch, những tác động của dịch bệnh đến tiêu thụ nông sản, 

đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hưởng ứng tiêu thụ nông sản của 

huyện Hữu Lũng nhằm giải quyết khó khăn cho người dân trong thời gian giãn 

cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh. 

4. Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Lạng Sơn: chủ trì, phối hợp với các 

tổ chức đoàn thể tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tiêu thụ nông 

sản của huyện Hữu Lũng; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên, hội viên 

tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng.  

5. UBND thành phố Lạng Sơn: chỉ đạo phòng ban chuyên môn nghiên 

cứu tổ chức các điểm bán hàng nông sản của huyện Hữu Lũng tại khu vực chợ 

Bờ Sông, chợ Giếng Vuông,...; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, người dân trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn tích cực hỗ trợ tiêu thụ nông sản của huyện Hữu Lũng.  

6. UBND huyện Hữu Lũng:  

- Chủ động kết nối với các thương lái từ các vụ trước để hỗ trợ tiêu thụ 

nông sản; xây dựng phương án tổ chức thu mua, vận chuyển nông sản ra ngoài 

địa bàn huyện tiêu thụ phù hợp với các quy định về phòng chống dịch, trong đó 

cập nhật chỉ đạo của UBND tỉnh về nội dung xét nghiệm SARS-COV-2 tại 

Công văn số 725/UBND-KT ngày 05/6/2021.  

- Tổ chức đầu mối thu mua, cung ứng các mặt hàng nông sản theo đăng 

ký của các tổ chức, thương nhân; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ nông 

dân lựa chọn thời điểm thu hoạch hợp lý, tổ chức phân loại sản phẩm để đảm 

bảo chất lượng, giá thành của nông sản. 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Ủy ban MTTQ và đoàn thể tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài TT&TH tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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