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PHƯƠNG ÁN
Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản trong bối cảnh tình hình dịch
Covid -19 diễn biến phức tạp
Do ảnh hưởng của đại dịch Covit - 19 phát sinh trên địa bàn xã Bản Lầu,
ngày 02/12/2021, UBND huyện đã ban hành quyết định số 896/QĐ-UBND về
thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ xã Bản Lầu huyện Mường Khương để phòng
chống đại dịch Covit -19. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất những ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản tại khu
vực các xã vùng thấp của huyện; UBND huyện Mường Khương xây dựng phương
án Tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản hàng hóa trong tình hình dịch
Covid-19 tại các xã khu vực Bản Lầu, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tiêu thụ toàn bộ nông sản đến thời kỳ thu hoạch cho nhân dân theo
phương châm “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.
- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các cơ quan đơn vị, UBND
các xã trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất, mua bán, vận
chuyển nông sản hàng hóa, đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid -19
diễn biến phức tạp.
- Tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn và tổ chức thu hoạch, lưu thông, tiêu
thụ nông sản trên địa bàn vùng dịch, không để chuỗi sản xuất và cung ứng nông
sản bị đứt gãy, trong đó tập trung các sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực như:
dứa, chuối.
2. Yêu cầu
- Duy trì, không để gián đoạn các các hoạt động sản xuất tiêu thụ cùng với
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.
- Căn cứ tình hình dịch và các đặc điểm sản xuất của từng địa phương để
có những giải pháp cho từng điều kiện cụ thể; đảm bảo duy trì tốt tiến độ thu
hoạch, tiêu thụ trong điều kiện thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ để phòng dịch
Covid-19.
- Tập trung cả hệ thống chính trị chung tay hỗ trợ, giúp người dân, doanh
nghiệp trong việc thu hoạch, chế biến và tiêu thụ nông sản cho nhân dân.
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn tiếp
cận và kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp, chợ, điểm bán
nông sản, để duy trì tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
II. NỘI DUNG

1. Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ nông sản
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1.1. Sản xuất: Các xã Bản Lầu, Lùng Vai, Nậm Chảy, Thanh Bình, Bản
Sen là những xã có vùng sản xuất hàng hóa lớn của huyện mà cụ thể là 02 sản
phẩm Chuối, dứa. Tính đến tháng 11 năm 2021, quy mô các loại cây trồng này
như sau:
- Cây Dứa: Tổng diện tích toàn huyện là 1.195 ha, tập trung toàn bộ tại 02
xã: Bản Lầu 1.161 ha, Lùng Vai 34 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch niên vụ
2021 -2022 là 1.013 ha (Bản Lầu 979 ha, Lùng Vai 34 ha). Sản lượng cần tiêu thụ
trong tháng 12/2021 và tháng 1/2022 là 4.710 tấn (tháng 12/2021: 2.125 tấn, tháng
1/2022: 2.585 tấn).
- Cây chuối: Tổng diện tích toàn huyện là 1.310 ha, diện tích cho thu hoạch
939 ha. Sản lượng cần tiêu thụ trong tháng 12/2021 và tháng 01/2022 là 1.555 tấn
(tháng 12/2021: 1.055 tấn, tháng 1/2022: 500 tấn)
1.2. Tiêu thụ
- Sản phẩm dứa:
+ Tiêu thụ trong huyện: Địa điểm thu mua là Nhà máy chế biến rau quả
Lùng Vai, nhu cầu 50 tấn dứa tươi/ngày.
+ Tiêu thụ ngoài huyện: Xuất bán cho các doanh nghiệp chế biến tại các
tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên, Nghệ An và 1 số tỉnh phía nam thông
qua 05 đầu mối thu mua trên địa bàn, gồm: Ông Tâm (thôn Trung Tâm), Bà Hoa
(thôn Km15), ông Trịnh (thôn Na Lin), Cư Phà (thôn Na Lốc), ông Hà (thôn Na
Mạ).
- Sản phẩm chuối: Chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua các đầu
mối như: Hợp tác xã Châu Thịnh Phong (Bản Sen), ông Vừ (thôn Cốc Phương),
ông Xóa (thôn Cốc Phương), ông Mường (Nậm Chảy), bà Di (thôn Cốc Phương).
Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp nên Trung Quốc đang
tạm dừng nhập khẩu chuối qua cửa khẩu quốc tế Kim Thanh, các tổ chức cá nhân
phải xuất khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).
2. Giải pháp thực hiện
2.1. Tuyên truyền: Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, kêu gọi các tổ
chức, cá nhân chung tay hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm dứa, chuối. Hướng
dẫn người sản xuất sử dụng các thiết bị thông minh livestream bán hàng trên các
trang thương mại điện tử như voso, nazada, tiki...
2.2. Tổ chức sản xuất: UBND các xã chủ động phối hợp với các cơ quan
chuyên môn thực hiện rà soát vùng nguyên liệu sản xuất, thường xuyên cập nhật
thông tin về, diện tích sản lượng thời gian thu hoạch chi tiết của từng loại sản
phẩm đến từng ngày để tổ chức thu hoạch và tiêu thụ một cách nhịp nhàng, ăn
khớp; Phát triển, củng cố và duy trì các tổ đổi công giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong
khâu sản xuất và thu hoạch, bố trí các đội, nhóm với quy mô, số lượng phù hợp
đảm bảo tiến độ thu hoạch mùa vụ (phù hợp với phương châm “4 tại chỗ”, đặc
biệt đối với những diện tích đến giai đoạn thu hoạch không thể chờ thêm thời
gian). Trong trường hợp thiếu hụt nhân công, trang thiết bị, vật tư thì có phải có
ngay phương án tăng cường hỗ trợ lực lượng cho địa phương.
- Cây dứa: tổ chức thành lập các tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản giúp đỡ hỗ trợ
nhau trong các khâu chăm sóc, thu hoạch, đặc biệt đối với những hộ gia đình trong

3
diện phải cách ly có diện tích cần thu hoạch; thực hiện can thiệp bằng các biện
pháp kỹ thuật để điều chỉnh thời gian thu hoạch cho phù hợp với khả năng tiêu
thụ, căn cứ thời vụ thu hoạch của từng diện tích xây dựng lịch thu hoạch cho từng
hộ gia đình; nâng cao vai trò trách nhiệm của trưởng thôn và các đoàn thể của
thôn trong khâu tổ chức sản xuất phù hợp với tình hình phòng chống dịch trong
vùng cách ly y tế
- Cây chuối: Thực hiện rà soát kỹ những diện tích cần thu hoạch, xây dựng
lịch thu hoạch cụ thể, vận động thực hiên tốt viẹc tổ chức sản xuất để giúp đỡ
nhau trong quá trình sản xuất và thu hoạch sản phẩm.
2.2. Địa điểm tập kết nông sản
Các địa phương thông báo cho nhân dân và các tổ chức, cá nhân có nhu
cầu mua chuối, dứa thống nhất đến các địa điểm cố định để trao giao nhận hàng
hóa, cụ thể như sau:
(1) Xã Bản Lầu: 3 địa điểm (Đỉnh dốc Thủy điện Tà Lạt, Bến số 2 Na Lốc
4, Cầu Cốc Phương)
(2) Xã Lùng Vai: 01 điểm (Chợ Trung tâm Lùng Vai)
(3) Xã Thanh Bình: 2 điểm (Nhà Văn hóa thôn Sín Hồ, Khu Tà Túng thôn
Thính Chéng)
(4) Xã Nậm Chảy: 01 điểm (sân vận động xã Nậm Chảy)
(5) Xã Bản Sen: 01 điểm (Thôn Bãi Nghệ)
2.3. Tiêu thụ
- Sản phẩm dứa:
+ Đối với hộ gia đình không có người là F0, F1, F2 (không phải các ly)
chủ động thu hoạch vận chuyển đến Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu (xã Lùng
Vai) hoặc 5 đầu mối chuyên thu mua dứa tại xã bản Lầu để tiêu thụ.
+ Đối với hộ gia đình có người là F0, F1, F2 (phải các ly): Ủy ban nhân
dân xã huy động Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản của xã, thôn hỗ trợ thu hoạch và tiêu
thụ giúp các hộ gia đình này hoặc chủ hộ liên hệ trực tiếp với các đầu mối thu
mua tại xã Bản Lầu và bán trực tiếp cả nương (các đầu mối này sẽ thuê người thu
hoạch và xuất bán)
- Sản phẩm Chuối:
+ Đối với hộ gia đình không có người là F0, F1, F2 (không phải các ly)
chủ động thu hoạch vận chuyển đến các địa điểm tập kết để xuất bán cho Hợp tác
xã Châu Thịnh Phong và các đầu mối thu mua tại xã Bản Lầu, Nậm Chảy.
+ Đối với hộ gia đình có người là F0, F1, F2 (phải các ly): Ủy ban nhân
dân xã huy động Tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản của xã, thôn hỗ trợ thu hoạch và tiêu
thụ giúp các hộ gia đình này và vận chuyển đến các địa điểm tập kết để xuất bán
cho Hợp tác xã Châu Thịnh Phong và các đầu mối thu mua tại xã Bản Lầu, Nậm
Chảy.
2.4. Vận chuyển
- Tổ chức hoạt động vận tải bình thường theo cấp độ dịch
- Về hạn chế số lượng người trên phương tiện: Chỉ được phép 01 người là
lái xe đối với xe được phép trở 02 người (kể cả lái xe); chỉ được phép trở tối đa
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02 người (kể cả lái xe) đối với xe được trở 03 người và phải thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
- Các doanh nghiệp tham gia tiêu thụ nông sản lập danh sách phương tiện
vận tải và người điều khiển phương tiện vận tải, để đăng ký cấp Lôgô cùng với
mã nhận diện QR code cho việc tham gia trong quá trình vận chuyển, giao nhận
hàng hóa nông sản qua các chốt kiểm dịch.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Thông báo đến người dân về nhu cầu tuyển dụng lao động của công ty
cổ phần thực phẩm Á Châu để nhân dân biết, đăng ký tham gia tuyển dụng, đáp
ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp, đặc biệt trong các tháng cao điểm nhà
máy hoạt động tối đa công suất
- Riêng các xã: Bản Lầu, Lùng Vai, Nậm Chảy, Bản Sen, Thanh
Bình
+ Rà soát diện tích dứa, chuối đến kỳ thu hoạch đến từng hộ gia đình, phân
loại các hộ gia đình có diện tích dứa, chuối đến kỳ thu hoạch đang là F0 hoặc F1
hoặc F2. Thành lập các tổ hỗ trợ tiêu thụ nông sản theo từng thôn hỗ trợ các gia
đình có người đang là F0, F1 và F2 thu hoạch sản phẩm dứa chuối đến thời điểm
thu hoạch.
+ Kiểm soát chặt chẽ người và các phương tiện ra, vào vùng cách ly y tế
theo quy định.
+ Bố trí, lựa chọn các địa điểm an toàn thuận lợi để giao nhận hàng giữa
người dân và doanh nghiệp. Phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm trao đổi hàng
hóa ít nhất 01 lần/ngày.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Liên hệ với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm dứa, chuối;
tổng hợp nhu cầu sản lượng theo ngày thống nhất với các địa phương tổ chức thu
hoạch đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.
3. Công an huyện
Chỉ đạo lực lượng làm công tác kiểm soát tại các chốt kiểm dịch tạo điều
kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển nông sản đi tiêu thụ trên cơ sở đảm
bảo các quy định của ngành giao thông vận tải và các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định của Bộ y tế.
4. Đề nghị Hội nông dân huyện
Liên hệ với Hội nông dân tỉnh và Hội nông dân các huyện, thành phố, thị
xã đề nghị Hội viên hội nông dân các huyện, thị xã, thành phố chung tay tiêu thụ
dứa chuối giúp nông dân xã bản Lầu và các xã lân cận. Đồng thời tổng hợp số
lượng, cung ứng tiêu thụ giúp bàn con nông dân khi các huyện bạn có nhu cầu.
5. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tầm văn hóa - thể thao - truyền
thông
Tích cực tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay tiêu thu
dứa, chuối giúp bàn con nông dân trong bối cảnh dịch covid 19 đang diễn biến hết
sức phức tạp. Tổ chức hướng dẫn nhân dân sử dụng thành thạo các thiết bị thông
minh để bán nông sản qua mạng.
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6. Trung tâm y tế huyện
Phân công cán bộ hướng dẫn các địa phương kiểm soát, hướng dẫn các tổ
chức, cá nhân đến liên kết, tiêu thụ nông sản cho nhân dân đảm bảo an toàn, hiệu
quả theo quy định.
7. Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Hướng dẫn các phương tiên vận chuyển hàng hóa ra, vào vùng dịch đảm
bảo các quy định về phòng chống dịch
8. Các doanh nghiệp, HTX, cá nhân liên kết tiêu thụ nông sản
- Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu: Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực
hoạt động tối đa công suất để tiêu thụ sản lượng dứa lớn nhất có thể cho nhân dân.
Thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
để tuyển dụng đủ số lượng lao động cần tuyển trên cơ sở đảm bảo công tác phòng
chống dịch.
- Hợp tác xã Châu Thịnh Phong, các đầu mối tiêu thụ nông sản: Chủ động
phối hợp với chính quyền các xã thông báo nhu cầu sản lượng tiêu thụ để tổ chức
thu hoạch kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo an toàn trong phòng
chống dịch
Trên đây là Phương án Sản xuất, tiêu thụ sản phẩm dứa, chuối trong tình
hình dịch Covit -19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy; HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng: NN&PTNT; KTHT, VH-TT;
- TTVHTT-TT huyện;
- Công an huyện;
- Hội nông dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, HTX tiêu thụ nông sản;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, PNN&PTNT (13 bản).

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

Tô Việt Thành

