ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI
Số: 3767 /UBND-XDCB

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tháp Mười, ngày 16

tháng 7 năm 2021

V/v khung tiêu thụ nông sản
trong tình hình dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn

Kính gửi:
- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh khung tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gửi trên phần mềm iDesk). Ủy ban nhân dân huyện
chỉ đạo:
1. Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
các xã, thị trấn triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày
14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng huyện, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện, Phòng Y tế huyện, Trung
tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện
một số nội dung được phân công tại phụ lục chi tiết kèm theo.
Yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NC/XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Ngọt

PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số:3767 /UBND-XDCB ngày 16 /7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện)
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VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG SẢN AN TOÀN THỰC PHẨM
VỀ CÔNG TÁC THU HOẠCH
Thường xuyên thực hiện rà soát, thống kê và thông tin
sản lượng nông sản sản xuất trên địa bàn, sản lượng dự
kiến thu hoạch theo từng thời điểm, tiêu chuẩn chất
lượng, nhu cầu kết nối tiêu thụ, giá cả; đầu mối chịu trách
Ủy ban nhân dân các xã,
nhiệm phân phối, kết nối, thương thảo tiêu thụ hàng hóa;
thị trấn
báo cáo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Trung tâm Dịch vụ
Nông nghiệp huyện trước thời gian dự kiến thu hoạch ít
nhất 30 ngày để phối hợp, hỗ trợ kết nối tiêu thụ.
Tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch; thường
xuyên kiểm tra các tuyến đường, cửa ngõ ra vào vùng
Ủy ban nhân dân các xã,
nông sản tập trung của xã để kiểm soát công tác phòng,
thị trấn
chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn vùng sản xuất
nông sản trong suốt thời gian thu hoạch và tiêu thụ.
Chỉ đạo rà soát, khẩn trương tầm soát, đảm bảo không có
trường hợp F1 ở khu vực các vùng thu hoạch nông sản
Ủy ban nhân dân các xã,
tập trung; kiểm soát chặt chẽ việc cách ly tại gia đình đối
thị trấn
với các đối tượng F2 theo quy định (trường hợp vùng thu
hoạch nông sản có dịch).
Phối hợp lập hồ sơ và tổ chức xác nhận an toàn dịch bệnh Ủy ban nhân dân các xã,
đối với các hộ, mã số vùng trồng các mặt hàng nông sản, thị trấn
các cơ sở đóng gói, vựa,… thu mua nông sản trên địa
bàn.

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện,
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,
-Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
huyện

- Phòng Y tế huyện
- Trung tâm Y tế huyện

- Phòng Y tế huyện
- Trung tâm Y tế huyện
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
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Thông báo các đơn vị vận tải tham gia vận chuyển nông
sản trên địa bàn gửi phương án vận chuyển: hành trình xe
chạy, thời gian, địa điểm giao nhận hàng hóa,… kịp thời
Phòng Kinh tế và Hạ
tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các tỉnh tạo
tầng huyện
điều kiện cho người, phương tiện vận chuyển nông sản
của tỉnh đi qua địa bàn, đến nơi tiêu thụ an toàn.
Xây dựng kịch bản cụ thể việc huy động lực lượng, diện
tích thu hoạch gắn với sản lượng kết nối tiêu thụ các mặt
hàng nông sản trên địa bàn; triển khai việc thành lập các
tổ liên kết giữa các hộ trồng từng mặt hàng nông sản với
nhau theo khu vực, địa bàn để hỗ trợ trong thu hoạch, vận
chuyển; trong trường hợp cần thiết, chủ động đề nghị các
Ủy ban nhân dân các xã,
lực lượng đoàn viên, thanh niên, quân đội trên địa bàn hỗ
thị trấn
trợ trên cơ sở kế hoạch hiệp đồng lực lượng về công tác
phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; kịp thời báo cáo, đề
xuất các ban, ngành huyện hỗ trợ nếu gặp khó khăn,
vướng mắc khi huy động lực lượng hỗ trợ thu hoạch
nông sản hoặc tham mưu UBND huyện cho ý kiến đối
với các nội dung vượt thẩm quyền.
Thường xuyên tổng họp thống kê và thông tin sản lượng
nông sản sản xuất trên địa bàn, sản lượng dự kiến thu
hoạch theo từng thời điểm, tiêu chuẩn chất lượng, nhu
Trung tâm Dịch vụ
cầu kết nối tiêu thụ, giá cả; đầu mối chịu trách nhiệm
Nông nghiệp huyện
phân phối, kết nối, thương thảo tiêu thụ hàng hóa; báo
cáo Ủy ban nhân dân huyện.
VỀ CÔNG TÁC THU MUA, TIÊU THỤ NÔNG SẢN
Kiểm soát chất lượng nông sản đảm bảo an toàn thực Phòng Nông nghiệp và
phẩm và an toàn dịch bệnh trước khi đưa ra thị trường
PTNT huyện

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện,
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
huyện

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện,
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,
-Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
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tiêu thụ.
Xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đón, bố trí địa
- Trung tâm Dịch vụ
điểm… cho các đơn vị kết nối tiêu thụ khảo sát vùng
Nông nghiệp huyện;
nguyên liệu nông sản đang thu hoạch hoặc chuẩn bị thu
- Ủy ban nhân dân các
hoạch đảm bảo an toàn các quy định về phòng, chống
xã, thị trấn
dịch.
VỀ VẬN CHUYỂN NÔNG SẢN
Tổng hợp, rà soát các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải,
báo cáo UBND huyện có chỉ đạo huy động lực lượng vận
Phòng Kinh tế và Hạ
chuyển tiêu thụ nông sản trong trường hợp dịch COVIDtầng huyện
19 diễn biến phức tạp.
Bố trí bãi đỗ xe (tàu) để thực hiện công tác phòng dịch
COVID-19 và quản lý lái xe, người tham gia vận chuyển;
Ủy ban nhân dân các xã,
xây dựng phương án cụ thể cho phương thức giao nhận
thị trấn
các mặt hàng nông sản từ điểm thu hoạch đến các nơi thu
mua, tiêu thụ.
Lập danh sách và kiểm tra y tế đối với các lái xe (tàu) và
Ủy ban nhân dân các xã,
người tham gia vận chuyển tiêu thụ nông sản đảm bảo an
thị trấn
toàn đối với dịch COVID-19.
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN
Chuẩn bị chu đáo địa điểm (hợp tác xã, doanh nghiệp,
các mô hình sản xuất nông sản tiêu biểu...) để đón tiếp
các thương nhân, doanh nghiệp, các đoàn khách trong và
Trung tâm Dịch vụ
ngoài nước, các cơ quan thông tấn báo chí đến thăm,
Nông nghiệp huyện
khảo sát, tìm hiểu vùng sản xuất để tuyên truyền, quảng
bá, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng
nông sản của tỉnh.

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
huyện
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện,
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện,
-Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
huyện

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Trung tâm Y tế huyện.
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- Phòng Y tế huyện;
- Trung tâm Y tế huyện.

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
-Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
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Chủ động nắm bắt thông tin dư luận, thông tin xã hội và
thông tin thị trường, kịp thời xử lý có hiệu quả đối với
các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, thương
hiệu và hoạt động tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa
bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá
nhân không lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá trong
hoạt động thu mua các mặt hàng nông sản.

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

Phòng Kinh tế và Hạ
tầng huyện

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện;
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
huyện;
- Các Tổ chức chính trị - Xã hội
huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

GHI
CHÚ

