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   Kính gửi:  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế. 

 

     

UBND tỉnh nhận được Công văn số 05/BNN-TCT ngày 24/7/2021 của Tổ 

Công tác 970 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ sản xuất, 

tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 (gửi kèm theo văn bản trên); 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 

địa phương liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Rà soát, đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh ưu tiên tiêm 

vắc xin và tổ chức test nhanh định kỳ, sàng lọc các lao động tại các cơ sở chế 

biến, giết mổ, đầu mối thu gom nông sản, thủy sản, doanh nghiệp, thương lái thu 

mua sản phẩm cho người dân và công nhân đi làm ở các nhà máy, cơ sở chế 

biến, giết mổ, sơ chế, đóng gói, bốc xếp, đặc biệt người lao động tham gia đánh 

bắt, trao đổi hàng hóa, hải sản trên biển; phối hợp với các đơn vị liên quan thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm nêu trên, 

đặc biệt các chợ đầu mối, cảng cá, trạm kiểm soát biên phòng vùng biển. 

2. Tham mưu UBND tỉnh phương án ưu tiên vận chuyển cho các mặt 

hàng nông sản, cây, con giống, vật tư, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất 

nhằm duy trì cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, tránh đứt gãy, đình trệ 

chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản. 

V/v hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản  

trong điều kiện dịch Covid-19 
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3. Chủ động nghiên cứu, rà soát, thành lập Tổ công tác do một đồng chí 

Lãnh đạo Sở làm Tổ trưởng nhằm chỉ đạo sản xuất, kết nối cung cầu tiêu thụ 

nông sản; phản ánh, giúp UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng 

hóa, vật tư nông nghiệp, thu mua, thu hoạch nông sản, thủy sản, đặc biệt chuẩn 

bị thu hoạch vụ Hè Thu 2021; báo cáo UBND tỉnh các nội dung nêu trên trước 

ngày 08/8/2021./. 
 

        TL.CHỦ TỊCH 

          KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

        

        Hoàng Việt Cường 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- VP: LĐ và các CV: KH, CT, GT, YT; 

- Lưu: VT, NN. 
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