UBND HUYỆN THÁP MƯỜI
VĂN PHÒNG
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V/v lập danh sách các chủ máy gặt
đập liên hợp, công nhân và thương
lái thu mua nông sản trong tình
hình dịch Covid-19

Kính gửi:
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Để chủ động trong thu hoạch, vận chuyển hàng hóa nông sản trong tình
hình dịch bệnh Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân trong việc tiêu
thụ hàng nông sản trên địa bàn. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:
1. y ba
â dâ các xã, t ị trấ
- Khẩn trương lập danh sách chủ máy gặt đập liên hợp (GĐLH), máy kéo,
công nhân, công đoàn bốc vác nông sản thu hoạch và thương lái thu mua nông
sản trên địa bàn.
- Thông báo đến các đơn vị thu mua nông sản trên địa bàn đăng ký
phương tiện vận chuyển hàng nông sản sau thu hoạt (phải đảm bảo đầy đủ các
điều kiện hoạt động của phương tiện lưu thông theo quy định và điều kiện phòng
chống dịch bệnh).
Thời gian thực hiện, hoàn thành và gửi về Phòng Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn huyện chậm nhất ngày 01/8/2021 để tổng hợp.
(Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo)
2. P ò g Nô g g iệ và P át triể ô g t ô uyệ
- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát, lập danh sách.
- Tổng hợp danh sách, theo dõi và tham mưu UBND huyện trong quá
trình thực hiện.
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện truyền đạt ý
kiến trên đến các đơn vị biết thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NC (H).
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