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KE HOACH
Dam bao to chuc san xuat, thu ho,ch, che bien va tieu thu nong san thich trng
an toàn vói din bin cüa dlch Covid-19 trên dja bàn tinh Quãng Tr!
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Nhm nâng cao kha nàng thich rng cho nguôi dan và doanh nghip, chü
dông irng phó, hn chê ành huOng cüa djch bnh Covid-19 den san xuât, lu'u
thông, tiêu th1i nông san, tang cumg cong tác lien kêt san xuât, kêt nôi tiêu thii các
m.t hang nông san cüa tinh trong trng thai "bInh thu&ng mâi", Uy ban nhân dan
tinh ban hành Ké hoch dam báo to chirc san xuât, thu hoch, chê biên và tiêu thii
nông san thIch ing an toàn vOi din biên cüa djch Covid-19 trén dja bàn tinh
Quãng Trj vOi nhung ni dung the nhu sau:
cv

I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Muc dIch
- Tang ciiing thIch trng, linh hot nh.m han ch rüi ro, thit hai mirc thAp
nhât trong to chirc san xuât, thu hoach, so chê, chê biên và tiêu thii nông san cüa
tinh tnrOc tác dng cüa dai djch Covid- 119.
- Tháo gô các khó khãn vi.rang mac thilic d.y doanh nghip, Hçcp tác xâ,
ngu1i dan thay dôi phucmg thrc, to chirc san xuât các mt hang nông san theo nhu
câu thj tri..r&ng trong tinh, trong vüng, trong nixóc và ctjnh htr&ng xuât khâu.
a

2. Yêu câu
- Dam bão 6n dinh t chüc san xut, thu hoach, so ch, ch bin và tiêu thii
nông san cüa tinh thIch irng vOi din biên djch bnh Covid- 19.
- Dam bâo sir phi hçip chat chë giüa các co quan, don vj có lien quan, kjp
thii tháo gt khó khãn, vróng mac phát sinh trong qua trInh to chirc thirc hin.
II. MIJC TIEU
1. Dam bâo vic n dnh san xut nông nghip trên dja bàn tinh theo k
hoach dã duçic Uy ban nhân dan tinh phé duyt nhäm duy trI milc tang tnr&ng cüa
ngành dat 3-3,5%, tiêp tvc khäng djnh vj the nông nghip là tr d cüa nên kinh te
trong bôi cânh toàn tinh dang day manh cong tác tái thiêt, phc hôi nên kinh té do
ãnh hr&ng cüa thiên tai và djch bnh.
2. Dam bão khOng có sir chm tr, t.c nghen, drt gay chui cung irng trong
qua trInh san xuât, thu hoach, so ch& chë biên, tiêu thy san phâm nông nghip cüa
ngithi dan trên dja bàn tinh.
3. On djnh san xut thIch thig vOi djch bnh Covid-19 nhm dam bào an sinh
xã hi và phát trien sinh ke cho ngLrai dan.
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III. NO! DUNG VA GIAI PHAP TH1!C HIN
1. V cong tác thông tin, tuyên truyn
- Tuyên truyn kp th?i v tInh hInh djch bnh, chü trirong, chInh sách, quy
djnh cüa Dãng, Nba nithc và hràng dan cüa các Co quan v phông, chng djch
bnh; cüng cô niêm tin cho doanh nghip, hccp tác xã, h kinh doanh n djnh san
xuât, kinh doanh; nhân rng nhQng mô hInh san xuât, kinh doanh hiu qua, kinh
nghim hay gän vâi dam bào an toàn djch bnh.
- Vn dng nguii tiêu diing Quãng Trj chung tay h trçi tiêu th san phm
nông san cüa tinh.
- Dy manh thông tin tuyên truyn trên nhiu hInh thirc, kênh thông tin,
phuong tin thông tin dai chüng dê ngu?i tiêu dung trén dja bàn tinh biêt, chung
süc tiêu thii nông san cüa tinh.
2. V t chtrc san xut
- Rà soát k hotch san
dam báo gn vói k hoch tiêu thii nông san
thIch irng 1mb hot, an toàn, hiu qua trong diéu kin djch bnh (xac djnh quy mô
san xuât phü hçvp, san xuât rãi vii, trái v11, chuyên dôi dôi tuçlng cay trông, vt nuôi
phü hqp v1i thj tru'rng...).
- Rà soát, chun bj k5 các diu kin cho müa vçi san xuât tiêp theo: Nhu câu
giông cay trông vat nuôi, may móc thiêt bj, vt tu dâu vào, khã nãng cung irng,...;
dir kiên nhQng khó khàn, vuó'ng mac; kiên nghj vâi các co quan có thâm quyên
giái quyêt, tháo gor.
- Phi hçp vâi các don vi lien quan dam bão thông su& cong tác vn chuyên,
cung ñng vt ti.r thiêt yêu, giông cay trông, vt nuôi dé to chirc san xuât, chê biên
và tiêu thii nông san trong diêu kin djch bnh Covid-19.
- Theo dOi chat chë din bin và chi do phông trir kjp thôi các sinh 4 gay
hii trén cay trông, vt nuOi. Chü dng thirc hin các chuong trInh giárn sat diz
ltrqng thuôc bão v thirc v.t, kháng sinh, chat cam. . . dé dam bào yêu câu ye an
toàn v sinh thirc phâm.
- Theo dOi din bin thai tit, thüy van dé djnh hixng san xuãt phü hqp;
khuyen cáo nOng dan, hçvp tác xJtô hçp tác lien ket hçip tác vâi doanh nghip trong
san xuât và tiêuthii; dông thii phô biên sâu rng cho nông dan 1rng diing dông b
các bin pháp ye co gii boa, tiên b khoa h9c k' thu.t vào san xuât dê to chirc san
xuât dam bào thi vii, thIch mg v9i bin dM khI hu, quy trInh k5 thut san xuât
nông san an toàn, thirc hành nông nghiêp tot, thIch mg vói tInh hInh djch bnh.
- Tang cl.rng cOng tác thanh tra, kiêm tra 4 tu nông nghip, xir 1 nghiêm
các truOng hçip tang giá, gàm hang, dâu Co 4 tu nông nghip dê thu igi bat chInh.
3. Dam bão thu hoch, vn chuyn nông san
- H trçl thu hoch, vn chuyên nông san trong trumg hqp h gia dInh, hqp
tác xâ, doanh nghip trong vüng phong tóa, khu virc cách ly y té tm thai có san
pbm can phãi thu hoch ngay.
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-Thông ké nhQTlg to chüc, Ca nhân trong khu virc phong tOa, cách ly y t tm
thii can ho trq thu ho?ch, van chuyên, tiêu thii san phâm nông san; Chü dng dê
nghj các 1?c hrcrng doàn viên, thanh niên, dan quân tir v, hrc Ii.rqng cong an, quân
sir dja phucing và các to chirc, doàn the khác ho trçy thu hoch, 4n chuyên nhiing
dam bâo ye phông, chông djch bnh. Tru'?ng hcp không the huy dng ducc hrc
hrçmg, báo cáo Uy ban nhân dan tinh dé có phwvng an ho trq phii hcrp.
4. Dam bão bão quãn, s0 ch& chê bin nông san
- Tang cr&ng his&ng dn bão quãn, s ch, ch bin nông san, dam bâo các
tiêu chI an toàn thirc phâm, quy trInh san xuât tiên tiên dáp üng các phân khüc thj
tnthng tiêu thy.
- Huàng dn bão quân Ianh di vii san phm cay trng, bâo quãn cp dOng
dôi vói san phâm vt nuôi khi gp khó khan trong tiêu thy nông san.
- Tang cithng ch bin các !oti hang hóa phyc vy nhu cu Têt Nguyen dan
Nhâm Dan 2022 và các dip 1 kiiác.
- H trq các doanh nghip, co sà san xut chê bin nông san di mOi cong
ngh, rng dyng tiên b khoa h9c - k5 thut vào hoat dng so ché, chê biên, dam
bão chat 1uçng san phâm, riit ngãn tiên d san xuât, giãm bt chi phi báo quân và
bào v mOi tru1ng.
5.Dam bão tiêu thy nông san

- Dam bào tiêu thy di vOi nhóm san phm dc san dja phuong, san ph.m dä
dat dxçic các chü'ng nhn san xuât dam bão an toàn thirc phâm, chirng nhn san
xuât tien tien, san phâm OCOP th1rc hin tiêu thy qua các kênh:
+ H trcc các doanh nghip trên dja bàn tinh kt nôi tiêu thy san phâm thông
qua các kênh phân phôi (siêu thj, c1ra hang nông san thyc phâm, cira hang tin
Ich,các nhà phân phOi...);
+ Khuyn khIch, to diu kin thuân igi cho các tha hang nông san, cira hang
tin tIch. . .tàng them diem ban hang, tang san lugng tiêu thy các san phâm cüa tinh
trén Co sâ phãi dam bão an toàn thirc phâm, an toàn djch bnh;
+ Dào tao, tp hun cho h nOng dan, co s san xut, kinh doanh các k näng
can thiêt dê tiêu thy nông san thông qua các san thiiong mai din tir. Ho trg dua
các san phâm len các san thLrang mai din ti:r: Tiki, Sendo, Shopee, Voso,
Postmart,...;
+ Phi hop vài T COng tác 970 cüa B Nông nghip và PTNT dê tiêu thy
san phâm cüa tinh;
+ H trçl các doanh nghip, hop tác xã, h kinh doanh tham gia các chtrong
trInh x11c tien thuung mai nhi.r hi chçx, hi nghj ket nôi cung can (trirc tuyên hoc
trirc tip), san thuong mai diën tü; Thi& 1p cãc nhOrn Facebook, Zalo các cap dê
gii thiu, cung cap san phâm nông san den timg ngthi dan.
- Dam bão tiêu thy di vài nhóm san phm có san hsgng loT! can sir tham gia
cüa các doanh nghip ch bién, doanh nghip xuât khâu:
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+ T chrc quáng bá, xic tin thucmg rni, kt ni cung cu các mt hang
nông san ti thj tnthng trong nuc và xuãt khâu (trirc tiêp và trIc tuyên). Xtic tiên,
mYi
các doanh nghip chê biên nông san thirc phâm den tinh khão sat, lien két,
k két tiêu thi các rntt hang nông san.
+ H trçi tôi da thu'o'ng lái vào dja bàn thu mua, dam bão tiêu thii nông san trên dja
bàn dugc thun igi nhuig phái dam bão diêu kin phông djch Covid- 19 theo quy djnh.
+ To diu kin thun lçii cho ngithi diu khin phiwng tin vn tãi và ngiii
tham gia v.n chuyên, bôc di hang hóa 4n chuyên hang hóa nông san cüa tinh di
tiêu thu, các thuang lái trong vã ngoài tInh den thu mua nông san cüa tinh trong
diêu kin dam bão yêu câu ye diêu kin phOng chông djch theo quy djnh.
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6. Ho trq cat giam chi phi, thao go' kho khan ye tai chinh, dong tien cho
doanh nghip, hç'p tác xã, h kinh doanh nông san
Thrc hin theo quy djnh ti Nghj quyt 1 05/NQ-CP ngày 09/9/2021 cüa
ChInh phü ye h tro doanh nghip, hap tác xâ, ho kinh doanh trong bôi cánh djch
Covid-19,
7. Kinh phi thyc hin
Kinh phi t chirc trin khai thirc drçvc dam bão tü ngân sách Nhà nuc theo
phân cap ngân sách hin hành cüa Lut Ngân sách Nba ni.róc và các nguôn huy
dng hqp pháp khác.
IV. TO CHU'C THIJ'C H1N
1. S& Nông nghip và Phát trin nông thôn:
- Chju trách nhirn lam d.0 mM gillp Uy ban nhân dan tinh don dc, theo dôi,
báo cáo kêt qua thixc hin Ké hoach nay.
- Chü tn trin khai các giái pháp t chirc san xut, thu hotch, bão quãn nông
san. Triên khai giâi pháp so' chê, chê biên các ngành hang thuc linh virc quàn 1.
Kjp th&i tháo g khó khän, không dé dirt gay san xuât.
2. S& Cong Thu'o'ng:
- ChU trI, phM hap vri Si Nông nghip và PTNT và các dan v lien quan
triên khai các giài pháp thi1c day tiêu thii các mt hang nông san trên dja bàn tinh
dixçic thun lcii, phü hap vi diên biên, tInh hInh djch Covid-19.
- Tnin khai các giái pháp dam báo bão quãn, so' chê, ch biên các ngành
hang thuc linh vrc quán l'.
3.S&Ytê:
- Hung dn cii th các dja phrang v vic xét nghim và các dieu kin can
thi& dM vó'i ngixô'i lao dông lam vic tai các doanh nghip, hap tác xâ, h kinh
doanh dé s&m ducic tham gia km thông và các boat dng san xuât kinh doanh.
- Chi dao hung dn các quy djnh, bin pháp phông djch cho các tài xê, nhân
viên di theo phixang tin vn chuyen, các to chirc cá nhân ho trq cong tác thu
hoach, dn thu mua, lieu thi hang hóa, nông san tai dja bàn.
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4. Các s&, ngành và các don vj có lien quan: Theo chirc nàng, nhim v11
dñng quy djnh.
duçc giao phôi hcip to chirc thirc hin nhim
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5. Be ngh Uy ban Mt trn To quoc Viçt Narn tinh va cac to churc 1191,
Boàn the: tang cixäng cong tác vn dng, tuyên truyên hi viên, nhân dan cüng
chung tay ho trçl tiêu thçi nOng san thIch irng an toàn trong diêu kin djch bnh
Covid-19 trén dja bàn tinh.
6. Uy ban nhãn dan cãc huyn, thj

xa,

thành phô:

- Thrc hin rà soát, thng kê và thông tin san krcng nông san san xu.t trên
dja bàn, san hrçng dir kiên thu hotch theo tirng thai diem, nhu câu ket nôi tiêu thii
báo cáo S& Cong Thtrang, Sâ Nông nghip và PINT dê phôi hp, ho trçY kêt nôi
lieu thu.
- Chü trI và phôi hcip thrc hin các ni dung duçic phân cong ti K hoach nay.
(Chi tit ni dung thirc hin K hoch theo Phii 1iic dInh kern).
Uy ban nhân dan tinh yêu cu các S&, ngành, dan vj lien quan, Uy ban nhân
dan các huyn, thj xã, thành phô can ctr chtrc näng, nhim vi.i dxçic giao nghiêm
tüc triên khai thirc hin Kê hooch nay. Trong qua trInh thirc hin neu g.p khó
khän, vithng mac kjp th6i phãn ánh qua Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn
dê tong hçp báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh./.,4
Ncri nhln:
- CT, các PCT UBND tinh;
- UBMTTQ tinh;
- Các ca quan, don vj TW trên dja bàn;
- Sâ, ban, ngành, doàn the tinh;
- UBND huyn. thj xa, thành phô;
- CVP, các PVP UBND tinh
- LLru: VT,

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
PHO CHU T!CH

Pht1iic:Nidu

thirc hin K hotch dam bão ti chfrc san xut, thu hoich, ch bin và tiêu thit nông san
tIc.iin toàn v&i diên bin cüa dlch Covid-19 trên dja bàn tinh Quãng Tn

(Keii 'theô kê)oach

1.1

/KH- UBND ngay

,Z9 /11/2021 cua

çdJig, nhim vu

TT
1

so 4

Cong tác tuyên'eLI

Don vj chü trI

Don vi phi hçrp

SO Thông tin và Truyên

- SO Y tê
- UBND huyn, thj xã, thành ph
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Tuyên truyn kjp th?ri v tInh hInh djch bnh, chü trlxang, chInh sách, quy
djnh cüa Dãng, Nhà nuOc và hu&ng dn cüa các co quan v phông, chong
djch bnh; ciingc niêm tin cho doanh nghip, hçp tác xã, h kinh doanh
n djnh san xuât kinh doanh; nhân rng nhtrng mô hInh san xut kinh
doanh hiu qua, kinh nghim hay gn vOi dam báo an toàn djch bnh.

1.2

Vn dng ngtxOi tiêu dung Quang Trj chung tay h trg tiêu thii nông san.

1.3

Tp trung tuyên truyn trên nhiu phzng tin thông tin di ching d nguOi
tiêu dung trên dia bàn tinh bit, chung sOc tiêu thi nông san cüa tinh.
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Uy ban nhán dan tin/i,)

thông

MOi UBMT T quc tinh
SO Thông tin và Truyn

thông

- SO Cong Thuang
- SO Nông nghip và PTNT
- UBND huyn, thj xà, thành phô
- SO Cong Thuong
- UBND huyn, thj xã, thành ph

V to chfrc san xut

2.1

Rà soát k hoach san xut dam bão g.n vOi k hoch tiêu thi nông san
thIch img linh hot, an toàn, hiu qua trong diu kin djch bnh (Xác djnh
quy mô san xut phü hqp, san xuât rái vi, trái vii, chuyn d6i di tucing cay
trông con nuôi phü hçip vOi thj tnr?mg...).

UBND huyn, thj xã, thãnh
phô

SO Nông nghip và PTNT

22

Rà soát, chu.n bj k các diu kin cho rnüa vi1 san xut tip theo nhu:
Giông cay trông vt nuôi, may móc thiêt bj, vt ti.r du vào, khá näng cung
Ong; dir kin nhUng khó khãn, vuOng mac; kin nghj vOi các ca quan có
thâm quyên giãi quyêt, tháo gi.

UBND huyn, thj xa, thành
phô

SO Nông nghiêp và PINT

2.3

Theo dOi cht chë din bin và chi do phông trO kjp thOi các sinh vt gay
hi trên cay trng, vt nuôi. Chü dng thrc hin các chucmg trInh giám sat
du luçmg thuôc bão v thirc 4t, kháng sinh dê dam báo yêu cu ye an toàn
v sinh thrc phm

SO Nông nghip và PINT

UBND huyn, thj xA, thãnh ph

2
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Theodôi din bin thii tit, thüy van d djnh huàng san xut phü hqp;
khuyên cáo nông dan, hçp tác xâ/tô hcip tác lien két hcip tác vâi doanh
nghip trong san xuât và tiêu thi; dông thôi, phô biên sâu rng cho nông
dan ixng dung dông bô cac biên phap ye cc gicn hoa, tiên bô khoa hoc k5
thut vào san xuât dê to chirc san xuât dam bão than vçi, thIch üng vâi biên
dôi khI hu, vài tInh hInh dch bnh, k thut san xuât nông san an toàn,
thrc hãnh nông nghip tot

So Nông nghiêp va PTNT

UBND huyên, thi xA, thanh phô

2.5

Phi hcTp vói các don vj lien quan darn báo thông suôt cong tác vn
chuyên, cung áng vt tu thiCt yêu, giông cay trông - con nuôi dê to chüc
san xuât, chê biên và tiêu thu nOng san trong diêu kin djch bnh Covid- 19

S Giao thông 4n tãi

- Sâ Y té
- Sà Nông nghiép và PTNT
- UBND huyn. thj xà, thành phô
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Tang cng cong tác thanh-kim tra vat tu' nông nghiêp, xi l nghiêm các
truanng hgp tang giá, garn hang, dAu co vt tii nông nghip d tim li bt
chInh.

- Sâ Nông nghip và PTNT
- Cic Quãn l' th tnranng

- Cong an tinh
- UBND huyn. th xã. thành phô

UBND huyn, thj xã, thành
phô

- Ban Chi huy quân sir các cap
- Doàn Thanh niên, krrc lircing dan
quân tir v

3

Dam bão thu hoch, vin chuyên nông san:
H trçY thu hoch, vn chuyn nOng san trong triiô'ng hop h gia dInh, hop
tác xã, doanh nghip trong vüng phong tOa, khu vrc cách ly y tê tam thani
có san phâm can phái thu hoach ngay: Lp danh sách thông kê nhüng to
chüc, cá nhân trong khu virc phongtôa, cách ly y tê tam thani can h trq thu
hoch, vn chuyên, tiêu thii san phârn nông san; Chü dng dê nghj các hrc
hrcmg doàn viên, thanh niên, dan quân tir v, hrc h.rçng quãn sr dja phiiong
h trg thu hoach, 4n chuyen nhixng dam bao ye phOng, chOng djch.
Triianng hop không the huy dng dugc iirc hxgng, báo cáo UBND tinh.

4

Dam bão bão quãn, so' ch, ch bin nông san:

4.1

Tang cu&ng huâng dn bão quán, so ch& ch bin nông san dam bão các
*
,
.,. .
,
tieu chi an toan thirc pham, quy trinh san xuat tien tien dap img cac phan
khüc thj truOng tieu thii.

.
- So Nong nghiep va PTNT
- so Cong Throng

42

HuOng dn bao quán lanh di 'vOi san phm cay trng, báo quãn cp dOng
dôi vOi san phâm 4t nuôi khi gtp khó khän trong tiêu thii nOng san.

SO Nông nghip và PTNT

.
UBND huycn, th xa, thanh pho

UBND huyen, thi xã, thãnh ph
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TAng cung ch bin các 1oi hAng hóa phic vi thu cu Tt Nguyen dan
NhAm DAn.
H trq các doanh nghip, ca sâ san XUtt ch bin nông sAn doi mâi cong
ngh, rng diing tin b khoa h9c - k thut vào hott dng chê biên, dAm
bão cht krcmg sAn phâm, rut ngân tiên d sAn xut, giãm bót chi phi bAo
quãn và bão v môi trung.
5

5.1

UBND huyn, thj xA, thAnh
phô

- Sâ Nông nghip và PTNT
- Si Cong thucing

- Sâ Cong Thixcmg
- Si Nông nghip vA PTNT

UBND huyn, thj xA, thAnh phô

DAm bAo tiêu thtt nông sAn:
Dam bAo tiêu thii di vâi nhóm sAn phm dc sAn dja phuang. sAn phm dA
dtt dxçc các chthig nhn sAn xut an toàn thrc phAm, chimg nhn sAn xut
tiên tin. sAn phm OCOP tiêu thij qua cAc kênh:
- H trcy cAc doanh nghip trên dja bàn tinh kt ni tiêu th11 sAn ph.m thông
qua các kênh phAn phi (sieu thj, cOa hang nông sAn thrc phm, cüa hang
tiên Ich, cAc nhA phân phôi...).

- SO Cong Thuang
- Trung tam Xüc tin Du tu
throng mii và Du ljch.

- SO Cong Thuang
- Khuyn khIch, tao diu kin thu.n igi cho cAc cOa hAng nông sAn, cra
- Trung tAm Xüc tin DAu tu
hang tin tIch... tang them dim bAn hAng, tang sAn 1rng tiêu thu cac sAn
thuing mti và Du 1ch.
phAm cüa tinh trên co sO phAi dAm bAo an toàn thijc phArn;
- Dào tao, tp hun cho h nOng dAn, co sO sAn xuAt, kinh doanh các k5
nang cAn thit d tiêu thii nông sAn thông qua cAc san thuong mii din tü.
H tr di.ra cAc sAn phAm len các san Thirong mi din tO: Tiki, Sendo,
Shopee, Voso, Postmart

SO Thông tin và Truyên
thông

- Phi hçip vOi T Cong tác 970 cüa Bô Nông nghip và PTNT thông qua
trang Web kt ni cung cAu sAn phAm tai dja chi htx.cooplink.com.vn d
SO NOng nghip vA PTNT
tiêu th sAn phAm cOa tinh.
- H trçY cAc doanh nghip, hçip tac xA, h kinh doanh tham gia cAc chucing - SO Cong Thucrng
trinh xüc tin thixang mi nhtr hi chg, hi nghj kt ni cung cAu (tiVc - Trung tam Xüc tin DAu tu
tuyn hoc tr%rc tip), sAn thuong mi din tO.
thuong mai và Du ljch.

UBND huyn, thi xA, thành ph

UBND huyn, thj xA, thành phô

- SO Cong thuung,
- SO Nông nghip và PTNT,
- UBND huyn, thj xA, thành ph&
- SO Thông tin vA Tmyn thông
- SO Cong thuong
- UBND huyn, thj xã, thành ph
UBND huyn, thj xA, thành ph

4
- Thit 1p các nhóm Facebook, Zalo các cp d giài thiu, cung cp san
phãm nông san den timg nguäi dan.
52

UBND huyn, thj xà, thành
phô

Dam báo tiêu thii di vOi nhórn san phm có sanh.rçmg lan c.n sir tharn gia
cüa các doanh nghip chê biên, doanh nghip xuât khâu:
+ T chüc quâng bá, xiic tin throng mi, kt ni cung cAu cac rntt
- SâCông Thuong
hang nông san ti thj trirang trong nuâc và xut khAu (trirc tip va trirc
Trung
tarn Xuc tien Dau tu
tuyn). Xiic tin, rnri gçi các doanh nghip ch bin nông san th%rc
thuong mai va Du lich.
*
-.
pharn den tinh khao sat. lien ket, ky ket tieu thii cac rnit hang nong san.
+ H trci tôi da thuong lái vào dja bàn thu rnua, darn bào tiêu thi nông san
trên dia bàn thrcc thuân lai nbung phái dam bão phông dich
• Covid-19 theo
quy dnh.
+ Tio diu kin thun lgi nguèi diêu khin phirong tin vn tài và ngu?i
tharn gia vn chuyên, bôc dc hang bOa vn chuyên hang boa nông san cUa
tinh di tiêu thu, các thuong lái trong Va ngoài tinh thu mua nông san cüa
tinh trong diêu kin dam bão yêu câu ye phOng chông djch theo quy djnh.

6

Các t chirc, doàn th chInh trj-xA
hi

UBND huyn, thj xã, thành
phô

- Sâ Giao thông Vn tãi
- SO Y tê

- Sâ Nông nghiep và PTNT
- UBND huyên, thi xã, thành ph

- So Giao thong van tai

UBND huyn. thj xã, thành phô

H trQ ct giãm chi phi, tháo gö khó khän v tài chInh, dông tiên cho
doanh nghip, hqp tác xa, h kinh doanh nông san:

Thirc hin theo quy djnh tii Nghj quyêt 105/NQ-CP ngày 09/9/202 1 cüa
ChInh phü v h trçY doanh nghip, hçp tác xã, h kinh doanh trong bi
cành djch Covid-19.

- D nghj Lien doãn lao
dng tinh
- SO Lao dng- Thirong binh
và xã hi
- SO Giao thông Vn tài
- SO Cong Thirong
- SO Y tê
- SO Tài chInh
- Ngân hang Nhà nirOc tinh
- SO Tài nguyen và môi
trirOng.

UBND các huyn, thj xâ, thành phô

