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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-NN Đình Lập, ngày       tháng 01 năm 2022 
V/v triển khai một số giải pháp 

thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong 

dịp trước và sau tết nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 

 

 

 

                             Kính gửi:  

                   - Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

    - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 

       - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 89/SNN-KHTC ngày 14/01/2022 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai một số giải pháp thúc đẩy tiêu 

thụ nông sản trong dịp trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. UBND 

huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, 

UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện một số giải pháp nhằm thúc đấy tiêu 

thụ nông sản trong dịp trước và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 như 

sau: 

1. Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn phối hợp với các đoàn 

thể vận động, tuyên truyền, khuyến khích nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn 

thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam” nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022. 

2. Duy trì theo dõi, dự báo và lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ, nhất là tình 

hình trước và sau Tết Nguyên đán năm 2022 nhằm đảm bảo cân đối cung cầu 

phục vụ nhu cầu tại chỗ và nhu cầu tiêu thụ nội địa. 

3. Xem xét lập danh mục các doanh nghiệp, sản phẩm cần kết nối tiêu thụ 

thường xuyên gửi về UBND huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) để đăng 

tải thông tin và kết nối tại các diễn đàn nông sản. 

4. Về giải pháp lâu dài, cần tập trung phát triển các vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa có quy mô lớn, đặc biệt quan tâm chỉ đạo tổ chức sản xuất theo 

chuỗi giá trị đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương; đồng thời hỗ trợ mở 

rộng diện tích áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (VietGap, 

GlobalGap, Organic,...);  đẩy mạnh công tác xây dựng mã số vùng trồng đối với 

các sản phẩm nông sản để xuất khẩu và mở rộng thị trường tiêu thụ.  

UBND huyện yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     
- Như trên;      

- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT. 

                          

   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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