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UBND các huyện, thành phố.  

Thời gian qua, dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất, tiêu thụ một số mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh; Thực hiện ý kiến chỉ 

đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại công văn số 3337/VP-KT ngày 12/8/2021 của 

Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT về 

kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid -19; Nhằm chủ 

động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến sản xuất, lưu 

thông, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng vụ mùa, theo dõi sát tình hình 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản, có phương án phòng, trừ kịp thời. 

Chủ động thực hiện rà soát, thống kê và thông tin sản lượng nông sản trên địa 

bàn, sản lượng thu hoạch dự kiến theo từng thời điểm, tiêu chuẩn chất lượng, 

nhu cầu kết nối tiêu thụ, giá cả mặt hàng. 

2. Xây dựng phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ trong điều 

kiện dịch bệnh; tại các vùng bị giãn cách ưu tiên thu hoạch các vùng sản xuất 

đến giai đoạn thu hoạch không thể kéo dài thời gian. Triển khai thành lập các tổ 

liên kết giữa các hộ trồng theo từng loại nông sản theo khu vực, địa bàn để hỗ 

trợ trong thu hoạch, vận chuyển; trong trường hợp cần thiết huy động các lực 

lượng đoàn viên, thanh niên, …tham gia hỗ trợ nhưng đảm bảo về công tác 

phòng chống dịch. 

3. Thành lập tổ công tác hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kết nối tiêu thụ nông 

sản; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin, tháo gỡ kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh cho tổ chức, cá nhân trong sản xuất, thu hoạch, vận 

chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp. Trong trường hợp khu vực nông sản thu 

hoạch nằm trong vùng bị phong tỏa, giãn cách, bố trí các tổ đội chống dịch hỗ 

trợ tại cửa ngõ ra vào vùng nông sản để hỗ trợ phương tiện, thu mua nông sản 

được thuận tiện vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

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

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SNN-KHTC 

V/v rà soát kế hoạch sản xuất, tiêu thụ 

nông sản trong điều kiện dịch Covid - 19 

   Lạng Sơn, ngày           tháng 8 năm 2021 
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4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, kịp 

thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để xem xét giải quyết và báo cáo 

UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm 

chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo thắng lợi kết quả sản xuất Nông, lâm 

nghiệp năm 2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Nông nghiệp &PTNT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Lưu VT, KHTC.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Thu 
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