
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SNN-VP Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021 
V/v tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 

trong các chuỗi cung ứng 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 1062/UBND-KGVX ngày 05/8/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong các chuỗi cung ứng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND 

các huyện, thành phố, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung 

sau:  

1. Tổ chức thực hiện các phương án để đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết 

yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân theo các cấp độ dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn theo tinh thần Kế hoạch số 72/KH-SNN ngày 07/7/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Giám sát, kiểm soát chất lượng hàng hóa đồng bộ từ sản xuất đến thu 

hoạch, bảo quản, chế biến, các sản phẩm nông sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, chất lượng tốt, an toàn dịch bệnh, đáp ứng các yêu cầu xuất khẩu, được 

người tiêu dùng yên tâm sử dụng. 

3. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã tham gia 

vào chuỗi thực phẩm giám sát nhân viên hàng ngày để giảm thiểu hoặc hạn chế 

tiếp xúc gần và trực tiếp người với người; tổ chức xây dựng và quản lý các phương 

án dự phòng tức thời, từ đó, tạo ra chuỗi cung ứng linh hoạt hơn, dài hạn hơn; xem 

xét phương pháp kiểm soát hành vi của bên thứ ba liên quan đến giá cả, rủi ro về 

đạo đức, pháp lý và uy tín phát sinh từ việc tăng thêm số lượng cũng như ký thêm 

hợp đồng với các nhà phân phối. 

4. Phối hợp với các đơn vị liên quan đưa ra các phương án để tạo điều kiên 

thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liêu, vật 

tư phục vụ sản xuất nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng của các địa 

phương lưu thông trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho phép lưu thông nông sản đối 

với hàng hóa, lái xe và phương tiện vận tải giữa các vùng có dịch và các vùng có 

nguy cơ cao với các khu vực khác khi có Giấy xác nhận của cơ quan y tế địa 

phương về đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo chuỗi cung ứng được 

thông suốt. 
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Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành 

phố, các phòng, ban, đơn vị, triển khai thực hiện ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Phòng NN và PTNT, Phòng KT TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT.     

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lý Việt Hưng 
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