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KẾ HOẠCH
Hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng trong
thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, 16/CT-TTg
Ngày 31/8/2021 UBND huyện văn Lãng đã ban hành Phương án số 2433/PAUBND về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ
thị 16/CT-TTg trên địa bàn huyện Văn Lãng. Để hỗ trợ huyện Văn Lãng tiêu thụ Sản
phẩm Hồng Vành Khuyên theo phương án huyện đã xây dựng hoặc trong trường
hợp thực hiện Phương án gặp khó khăn trong việc tiêu thụ; Tổ công tác liên ngành
theo Quyết định 1669 xây dựng Kế hoạch phối hợp UBND huyện Văn Lãng hỗ
trợ tiêu thụ khoảng 5.200 tấn Hồng đã đến vụ (khoảng giữa tháng 9 đến hết tháng
10, tập trung tại các xã Tân Mỹ, Hoàng Việt) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên huyện Văn Lãng trong thời gian
thực hiện Chỉ thị 15, 16/CT-TTg.
- Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn và tổ chức thu hoạch, lưu thông, tiêu thụ
Hồng Vành Khuyên trên địa bàn huyện Văn Lãng, không để chuỗi sản xuất và
cung ứng Hồng Vành Khuyên bị đứt gãy.
- Đẩy mạnh tiêu thụ Hồng Vành Khuyên tại thị trường nội địa gắn với
quảng bá, giới thiệu các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiểm năng của huyện Văn
Lãng nói riêng, tỉnh Lạng Sơn nói chung; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ
quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành
trong nước, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên huyện Văn
Lãng.
2. Yêu cầu
- Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng được đảm bảo tiến độ thu
hoạch, tiêu thụ thông suốt trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15, 16/CT-TTg.
- Tạo sự đồng thuận, chung tay vào cuộc hỗ trợ, giúp người dân, doanh
nghiệp trong việc thu hoạch và tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn
Lãng.
- Hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và
nông dân trên địa bàn huyện Văn Lãng ổn định.
- Quá trình thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban,
ngành, các huyện, thành phố, xã, thị trấn và các cơ quan truyền thông tạo điều
kiện thuận lợi cho tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng.
II. NỘI DUNG
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1. Về công tác chỉ đạo
Tổ công tác liên ngành 1669 phối hợp với Chính quyền huyện Văn Lãng
thống nhất chỉ đạo xác định các điểm tập kết Hồng Vành Khuyên để thông báo
đến nhân dân và các đơn vị thu mua (chú ý: xác định điểm tập kết cách xa chốt
kiểm soát phòng chống dịch covid). Đồng thời tổ chức việc hướng dẫn, kiểm
soát hoạt động của các điểm thu mua đảm bảo đúng quy định trong phòng chống
dịch. Chỉ đạo, huy động các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn
theo chức năng nhiệm vụ của mình tạo điều kiện và hướng dẫn, hỗ trợ tốt nhất
cho người dân thu hoạch cũng như cho các thương nhân trong việc thu mua
Hồng Vành Khuyên trên địa bàn huyện.
Chỉ đạo xã Hoàng Việt và xã Tân Mỹ cử người đại diện HTX, THT,
nhóm hộ dân có trách nhiệm nhận đơn đặt hàng từ các thương lái thu mua và
liên hệ trực tiếp các hộ chủ động thu hoạch với số lượng đơn đặt hàng đưa ra địa
điểm tập kết để thương lái thu mua và vận chuyển đảm bảo an toàn, thực hiện
nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Các địa điểm tập kết
hàng hóa phải là những điểm đã được thống nhất của các ngành liên quan.
Các đơn vị thu mua tự chủ động bố trí xe vận chuyển thực hiện nghiêm
túc các quy định về giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe
ô tô trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Nếu đảm bảo các điều kiện
bảo hộ an toàn thì được phép di chuyển đến nơi bốc xếp hàng tại nơi tập kết và
từ nơi nhận hàng ra ngoài địa bàn huyện.
2. Phương án hỗ trợ cụ thể
2.1. Giải pháp hỗ trợ tiêu thụ ngoài tỉnh:
- Sở Công Thương là đơn vị chủ động và thường xuyên trao đổi liên hệ
với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và Sở Công Thương các tỉnh
thành trong nước (tập trung các tỉnh là thị trường tiêu thụ truyền thống như: Hà
Nội, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc...) để có sự ủng hộ, hỗ trợ tạo
điều kiện cho công tác xúc tiến tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn
Lãng.
- Tổ công tác giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại là bộ
phận thường trực phối hợp với các Phòng chuyên môn của Sở Công Thương kết
nối với các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, các nhà
thu mua ngoài tỉnh có kế hoạch thu mua Hồng Vành Khuyên.
2.2. Hỗ trợ tiêu thụ trong tỉnh:
- Thiết lập Điểm hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên huyện Văn Lãng tại
Điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP số 211, đường Trần Đăng Ninh,
thành phố Lạng Sơn.
- Kết nối tiêu thụ với các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự chọn
tiện lợi trên địa bàn tỉnh...
- Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên
địa bàn huyện Văn Lãng, việc thu hoạch và tiêu thụ Hồng Vành Khuyên vào
thời điểm chín rộ không đưa đi tiêu thụ được tại các thị trường, Tổ công tác sẽ
có văn bản báo cáo đề xuất UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành văn bản gửi các cơ
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quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và người
lao động trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh hỗ trợ tiêu thụ cho Hồng Vành Khuyên
huyện Văn Lãng.
2.3. Hỗ trợ tiêu thụ trên mạng xã hội và sàn giao dịch thương mại
điện tử:
- Hỗ trợ kết nối chào bán và đăng thông tin về sản phẩm Hồng Vành
Khuyên trên mạng xã hội và Trên các Sàn giao dịch thương mại điện tử, kinh
doanh trên nền tảng số như: Facebook, Zalo, Voso, Postmart, Gian hàng Việt,
Sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh Lạng Sơn ECLS...Đây là giải pháp hữu
hiệu giúp nông dân giải quyết lượng hàng hóa bị ùn ứ, mở rộng thị trường và
tiếp cận với xu thế thương mại công nghệ số.
- Thiết lập các gian hàng số cho các HTX, Hộ kinh doanh trên địa bàn
huyện Văn Lãng có kinh doanh Hồng Vành Khuyên để bán hàng online trên Sàn
thương mại điện tử: langson.voso.vn và langson.postmart.
- Thiết lập gian hàng số của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương
mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử: langson.voso.vn và Gian hàng Việt
để hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên.
2.4. Hỗ trợ tuyên truyền quảng bá:
Xây dựng Phóng sự tuyên truyền, quảng bá trên Đài truyền hình tỉnh Lạng
Sơn, Báo Lạng Sơn; Đẩy mạnh tuyên truyền trên các Trang thông tin của tỉnh và
các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố.
2.5. Các giải pháp khác:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không
lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá trong hoạt động thu mua Hồng Vành
Khuyên trên địa bàn huyện Văn Lãng.
- Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong khâu thu mua, vận
chuyển Hồng đi tiêu thụ giữa các thương lái và các HTX, Tổ công tác liên ngành
1669 sẽ phối hợp với UBND huyện Văn Lãng triệu tập cuộc họp với các bên
liên quan để tháo gỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tiêu thụ quả Hồng, đảm bảo
tiêu thụ tốt nhất cho bà con nhân dân và các HTX.
- Giải pháp hỗ trợ lưu thông vận chuyển hàng hóa:
+ Bưu điện Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn hỗ trợ vận chuyển các đơn hàng
cho các hộ kinh doanh với các đơn hàng trên sàn thương mại điện tử;
+ Hỗ trợ cho thương nhân, phương tiện các địa phương đến địa bàn huyện
Văn Lãng thu mua hàng hóa;
+ Tổ chức họp với các thương nhận thu mua Hồng Vành khuyên trong và
ngoài tỉnh để nắm bắt khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, tuyên truyền
các thương nhân không lợi dụng dịch bệnh để ép giá thu mua.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị các Sở ngành liên quan trên địa bàn tỉnh, UBND huyện Văn
Lãng chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công
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tại Kế hoạch này, đồng thời có báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Sở
Công Thương để tổng hợp, theo dõi, kịp thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ Hồng Vành
Khuyên của Văn Lãng, không để xảy ra tình trạng không tiêu thụ được Hồng
Vành Khuyên cho người dân nói riêng và nông sản huyện Văn Lãng nói chung.
2. Sở Công Thương làm đầu mối tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các
giải pháp thúc đẩy tiêu thụ Hồng Vành Khuyên trên địa bàn huyện Văn Lãng
được thuận lợi, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.
3. Các thành viên Tổ công tác liên ngành trên cơ sở nhiệm vụ đã được
phân công tại Thông báo số 88/TB-TCTLN ngày 31/8/2021 của Tổ Công tác
liên ngành theo Quyết định 1669 về chế độ hoạt động và phân công nhiệm vụ
các thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ nông sản
tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp chủ động
triển khai có hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện
Văn Lãng.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc
đề nghị các Sở ngành, UBND huyện Văn Lãng các đơn vị thu mua kịp thời
thông tin về Tổ công tác liên ngành 1669 để có có hướng phối hợp cùng giải
quyết.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Lạng Sơn.
Điện thoại: 0205.3875.497.
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.
Điện thoại: (0205) 3899 559 - 3873 142.
Ông Trần Anh Thuần - Giám đốc Trung tâm, ĐT 0966818898
Ông Hà Xuân Thảo - TP Xúc tiến thương mại, ĐT 0835055888
Trên đây là Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn
Lãng, tỉnh Lạng Sơn./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Các thành viên Tổ công tác liên ngành
1669;
- UBND huyện Văn Lãng;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.
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GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Nguyễn Đình Đại

