
Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện công văn số 378/HĐND-VP ngày 24/12/2021 của HĐND tỉnh 
Hải Dương về việc trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh 
khóa XVII với nội dung: 

“Tình hình dịch bệnh covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi cả 
nước và thế giới đang có nguy cơ đối mặt với làn sóng dịch mới khốc liệt hơn 
với biến thể Omicron. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc sản xuất và 
tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và sở Công Thương có những kế hoạch, giải pháp gì giúp nông dân tháo gỡ khó 
khăn, tránh tình trạng phải “giải cứu nông sản”, nhất là khi thời điểm thu 
hoạch cây vụ đông đang đến rất gần?”

Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình và trả lời đại biểu như sau:

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Nông 
nghiệp và PTNT đã nhận thức được sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch 
đến sản xuất, kinh doanh nông nghiệp và tiêu thụ nông sản. 

Để chủ động ứng phó với dịch Covid-19, đảm bảo ổn định sản xuất, cung 
ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ nông sản cho nông dân, không để đứt gẫy chuỗi 
sản xuất. Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng các phương án, kế hoạch, giải 
pháp cụ thể trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và hưởng dẫn các địa phương tổ 
chức sản xuất, cung ứng vật tư và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp để ứng phó 
với các tình huống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương như sau:

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Sở chủ động rà soát, nắm bắt, cập nhật thường 
xuyên tình hình sản xuất, sản lượng từng loại nông sản tại từng thời điểm cụ thể, 
nhất là những nông sản đến thời điểm thu hoạch, cần tiêu thụ 

- Liên hệ các doanh nghiệp, thương lái, đầu mối trong và ngoài tỉnh đến 
thu mua nông sản, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, dịch vụ cho sản 
xuất. Thống nhất phương án hỗ trợ các biện pháp phòng chống dịch, lưu thông 
để công tác thu mua, tiêu thụ nông sản và cung cấp vật tư được thuận lợi. 

- Tích cực phối hợp với các doanh nghiêp, tổ chức, cá nhân và các địa 
phương trên cả nước, phát huy những mối quan hệ để hỗ trợ kết nối, đẩy mạnh 
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tiêu thụ nông sản tại các chợ đầu mối, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng, nhà 
hàng... Tổ chức mở các điểm quảng bá, giới thiệu và bán nông sản Hải Dương 
tại các tỉnh, thành phố lớn trong nước.

- Đa dạng hóa các hình thức tiêu thụ, tích cực đưa nông sản giao dịch trên 
các sàn thương mại điện tử, các hệ thống siêu thị trong và ngoài tỉnh... Thành lập 
các nhóm Zalo, Facebook để nắm bắt diễn biến tình hình sản xuất, lưu thông, kết 
nối tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư với sự điều phối trực tiếp của lãnh đạo 
Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các đơn vị chuyên môn trực thuộc Sở. 

- Hỗ trợ các thủ tục để lưu thông, các biện pháp tiêu độc, khử trùng, trang 
thiết bị bảo hộ đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch khi các phương tiện vận 
chuyển hàng hóa ra vào tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, truyền thông của Trung ương và các 
địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn việc tổ chức sản xuất, lưu 
thông, quảng bá giới thiệu sản phẩm nông sản của Hải Dương.

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh và 
đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các tỉnh bạn hỗ trợ, tạo điều kiện, 
để các phương tiện vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp được lưu thông 
thuận lợi.

Với các phương án, kế hoạch, giải pháp mà Sở Nông nghiệp và PTNT 
đưa ra và các công việc được tổ chức thực hiện đã cơ bản giúp nông dân tháo gỡ 
khó khăn, tránh tình trạng phải “giải cứu nông sản” và còn góp phần tích cực 
trong xây dựng hình ảnh cho nông sản của tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Sở NN và PTNT;
- Lưu VT, NVTH.

GIÁM ĐỐC

  Bùi Văn Thăng
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