
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

 TỈNH TUYÊN QUANG 

 
Số: 3026 /UBND-NLN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Tuyên Quang, ngày   20  tháng 8 năm 2021 

 
 

Kính gửi:  

- Các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Y tế, Giao thông vận tải; 

- Công an tỉnh; 
- Hội Nông dân tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 7222/UBND-NNMT ngày 

03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản 

trong điều kiện dịch Covid-19; Văn bản số 5429/UBND-NL5 ngày 18/8/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị hỗ trợ kết nối, thúc đẩy tiêu 

thụ bưởi Phúc Trạch (có văn bản đính kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Y tế; Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị, 

doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đảm bảo thực hiện việc lưu thông hàng hóa, tiêu 

thụ sản phẩm nông sản, trong đó phải thực hiện nghiêm các quy định về biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

chính phủ và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân 

dân huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin, giới 

thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm nông sản của tỉnh: Đắk Lắk, Hà Tĩnh và 

các tỉnh, thành phố với hệ thống siêu thị, chợ, các doanh nghiệp phân phối trên 

địa bàn tỉnh nhằm đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản./. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Bộ Công Thương; 
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- UBND tỉnh Đắk Lắk; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 
- Lưu: VT, (Hòa).                               
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thế Giang 

V/v hỗ trợ, tạo điều kiện lưu thông 

tiêu thụ sản phẩm nông sản 
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