
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ TÂN CHÂU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1319 /KH-UBND Tân Châu, ngày 26  tháng 7  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn thị xã Tân Châu   

trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay 

 

Căn cứ Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh An 

Giang, về tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang 

trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay; 

Căn cứ Thông báo số 311/TB-VPUBND ngày 14/7/2021 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp về vận chuyển nông sản trong tình hình 

dịch Covid-19. 

Nhằm chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến việc 

sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, nhất 

là tình hình thu hoạch lúa vụ Hè Thu và xuống giống vụ Thu Đông năm 2021. 

UBND thị xã Tân Châu xây dựng kế hoạch tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông 

sản trên địa bàn thị xã trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của Lãnh đạo các ban ngành và các xã, 

phường 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 thị xã, không để chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản 

bị đứt gãy, trong đó tập trung các sản phẩm lúa, nếp, rau màu, cây ăn trái,…; 

- Tăng cường các hoạt động ứng phó và hỗ trợ nhằm hạn chế thiệt hại do 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với sản xuất và tiêu thụ nông sản của 

nông dân trên địa bàn thị xã. 

2. Yêu cầu: 

- Nông sản của thị xã được đảm bảo tiến độ thu hoạch, tiêu thụ hoàn toàn 

trong điều kiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ở các xã, phường để phòng dịch 

Covid-19; 

- Tập trung mọi nguồn lực, cả hệ thống chính trị chung tay vào cuộc hỗ 

trợ, giúp người dân, doanh nghiệp trong việc thu hoạch và tiêu thụ nông sản của 

thị xã; 
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- Hỗ trợ nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông 

dân trên địa bàn thị xã tiếp cận và kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối, 

doanh nghiệp, chợ, điểm bán nông sản trong và ngoài tỉnh, trong đó điều kiện 

hiện nay tập trung thị trường nội địa là chủ yếu. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ  

Hiện nay tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu 2021 chuẩn bị đang vào giai đoạn 

cao điểm tập trung, ước trong tháng 07 thu hoạch: 809 ha, tháng 08: 7.229 ha và 

tháng 09: 2000 ha và sản lượng cần tiêu thụ khoảng trên 58.475 tấn (trong đó 

ước khoảng 702 tấn nếp) nên gặp khó khăn về nhân lực, nhân công thu hoạch và 

tìm doanh nghiệp tiêu thụ. Việc tiêu thụ lúa của nông dân: Hiện đã có hợp đồng 

với doanh nghiệp chỉ gần 783 ha, còn lại hơn 9.255 ha trông chờ vào người thu 

mua trong và ngoài thị xã. 

Để đảm bảo cho việc thu hoạch và tiêu thụ lúa nếp, rau màu, cây ăn trái 

được thuận lợi, đúng tiến độ và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trước 

diễn biết rất phức tạp của dịch Covid-19 và trong thời gian thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cần tập trung thực 

hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Về tổ chức sản xuất: 

- Rà soát diện tích, sản lượng nông sản đến kỳ thu hoạch để xây dựng 

phương án tiêu thụ nông sản theo tiến độ thu hoạch. 

- Theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn và dịch bệnh trên cây trồng; 

khuyến cáo nông dân, Hợp tác xã và Tổ hợp tác liên kết hợp tác với doanh 

nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ, đặc biệt là sản phẩm vụ Hè Thu 2021. 

- Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và thu hoạch 

nông sản, tham mưu UBND thị xã có giải pháp xử lý đối với các nội dung vượt 

thẩm quyền. 

- Triển khai Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Thu 

Đông năm 2021.  

2. Về Công tác thu hoạch: 

Uỷ ban nhân dân các xã, phường:  

- Chủ động thực hiện rà soát, thống kê diện tích lúa nếp, rau màu, cây ăn 

trái dự kiến thời gian thu hoạch, sản lượng theo từng thời điểm; lập danh sách 

các đội, nhóm nhân công thu hoạch, máy gặt đập liên hợp, máy kéo, doanh 

nghiệp, người thu mua, người của HTX/THT tham gia thu hoạch, thu mua (đối 

với các HTX/THT có ký hợp đồng liên kết)…; báo cáo về phòng Kinh tế để 

phối hợp, hỗ trợ kết nối tiêu thụ (nếu gặp khó khăn); thực hiện phương án thu 

hoạch theo từng tiểu vùng. 
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- Tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch và xây dựng phương án 

“04 tại chỗ”
1
 trong tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản; bố trí các lực lượng 

chống dịch ở các tiểu vùng đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch để hỗ trợ 

phương tiện, người thu mua ra vào thu hoạch thuận tiện, đồng thời để kiểm soát 

tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian thu hoạch và tiêu 

thụ; 

- Quản lý, bố trí các đội, nhóm thu hoạch với quy mô, số lượng phù hợp 

đảm bảo tiến độ thu hoạch (phù hợp với phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt các 

tiểu vùng 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; 

- Xây dựng phương án cụ thể cho việc huy động lực lượng, diện tích thu 

hoạch gắn với sản lượng kết nối tiêu thụ trên địa bàn; kết nối các hộ trồng lúa 

nếp, rau màu, cây ăn trái trên địa bàn để hỗ trợ trong thu hoạch, vận chuyển 

(trong trường hợp cần thiết, chủ động đề nghị các lực lượng đoàn viên, thanh 

niên, quân sự tham gia nhưng đảm bảo về phòng, chống dịch…) kịp thời báo 

cáo, đề xuất hỗ trợ về Tổ phản ứng nhanh của thị xã nếu gặp khó khăn, vướng 

mắc khi huy động lực lượng. 

3. Về công tác liên kết, tiêu thụ nông sản: 

-  Phòng Kinh tế là đơn vị đầu mối tham mưu UBND thị xã liên hệ Sở 

Công Thương và các ban ngành, UBND xã, phường triển khai các giải pháp 

thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn được thuận lợi, phù hợp 

với diễn biến, tình hình dịch Covid-19. Phối hợp các đơn vị liên quan tăng 

cường mời gọi, phối hợp, hỗ trợ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời và các 

Công ty, Doanh nghiệp khác thực hiện “Phương án thu hoạch, thu mua và vận 

chuyển lúa, nếp, rau màu vụ Hè thu 2021 theo hợp đồng và diện tích ngoài hợp 

đồng”. 

- Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch hỗ trợ công tác 

xét nghiệm, khử trùng, ... cho lực lượng tham gia thu hoạch, thu mua vận chuyển 

tại các địa phương đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch, đảm bảo các điều kiện 

phục vụ tiêu thụ lúa nếp, rau màu được thuận lợi. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19 tại các điểm thu hoạch tập 

trung, các doanh nghiệp, thương lái thu mua tiêu thụ và phương tiện vận chuyển. 

4. Về vận chuyển nông sản: 

- Ban điều hành Bến xe - tàu Tân Châu, HTX Giao thông vận tải Tân 

Châu và UBND các xã phường khẩn trương rà soát, báo cáo danh sách phương 

tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải và lộ trình vận tải do cơ quan, 

đơn vị, địa phương quản lý gửi về Phòng Quản lý đô thị theo tinh thần chỉ đạo 

của UBND thị xã tại Công văn số 1308/UBND-VX ngày 24/7/2021 về tăng 

                                           
1
 “4 tại chổ” trong tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản: 1. Nhân lực tại chổ; 2. Phương tiện tại chổ; 3. Kinh 

phí tại chổ; 4. Vật tư tại chổ. 
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cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với lái xe, phụ xe và 

người theo cùng.  

- Phòng Quản lý đô thị tổng hợp danh sách gửi về Phòng Kinh tế tổng 

hợp, đồng thời gửi Sở Giao thông vận tải để Sở Giao thông vận tải hướng dẫn hỗ 

trợ Doanh nghiệp đăng ký cấp Logo cùng với mã nhận diện QRCode việc tham 

gia “Luồng xanh” (chi phí xét nghiệm RT - PCR tham gia “luồng xanh” do 

doanh nghiệp tự chi trả). Thường xuyên liên hệ Sở Giao thông Vận tải để thực 

hiện hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong quá trình 

vận chuyển, giao nhận nông sản qua các chốt kiểm dịch. 

5. Về việc hỗ trợ xét nghiệm Covid-19:  

- Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Quản lý đô thị tổng hợp danh sách các 

đối tượng là tài công, tài xế và công nhân làm dịch vụ thu hoạch trên địa bàn thị 

xã để làm cơ sở đăng ký hỗ trợ xét nghiệm Covid - 19 theo hướng dẫn của các 

Sở, ngành tỉnh. 

- Phòng Tài chính Kế hoạch: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí, thủ 

tục thanh quyết toán chi phí hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 theo quy định. 

- Trung tâm Y tế thực hiện quy trình lấy mẫu kiểm tra RT-PCR và xét 

nghiệm theo hình thức mẫu gộp cho các đối tượng được hỗ trợ. Phối hợp UBND 

các xã, phường và chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường thống nhất cách thức thực 

hiện đối với nông dân, thương lái, doanh nghiệp từ địa bàn khác đến chăm sóc, 

thu hoạch, mua bán nông sản tại địa bàn nhằm giúp không gián đoạn và vẫn đảm 

bảo công tác phòng chống dịch. 

6. Về công tác tuyên truyền: 

- Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đến nông dân, Công ty/doanh nghiệp, 

lực lượng tham gia thu hoạch, thu mua nông sản nhằm đảm bảo công tác thu 

hoạch, thu mua và phòng chống dịch. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân không lợi dụng 

tình hình dịch bệnh để ép giá trong hoạt động thu mua các mặt hàng nông sản.  

- Thường xuyên nắm bắt tình hình thông tin báo chí, dư luận xã hội có 

liên quan đến hoạt động sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản để kịp thời báo 

cáo, tham mưu UBND thị xã có chỉ đạo xử lý kịp thời. 

- Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, kịp thời xử lý có hiệu quả đối 

với các thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và hoạt động 

tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng nguồn kinh phí bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 

phường chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân 

công tại Kế hoạch này (đính kèm Phụ lục); định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất theo 

yêu cầu, báo cáo tình hình cũng như những khó khăn vướng mắc để kịp thời hỗ 

trợ, không để xảy ra tình trạng không thu hoạch được hay không tiêu thụ được. 

2. Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và 

UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này và chịu 

trách nhiệm làm đầu mối giúp Chủ tịch UBND thị xã đôn đốc, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện. Tham mưu UBND thị xã: (1) triển khai các giải pháp thúc đẩy 

tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn được thuận lợi, phù hợp với diễn 

biến, tình hình dịch Covid-19 và các nhiệm vụ khác liên quan trong Kế hoạch 

này; (2) thành lập Tổ phản ứng nhanh trong tiêu thụ nông sản để xử lý nhanh các 

tình huống sản xuất, tiêu thụ, lưu thông nông sản trong điều kiện dịch bệnh 

Covid-19.   

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và các Công ty/Doanh 

nghiệp phối hợp với UBND các xã, phường chuẩn bị kế hoạch “Phương án thu 

mua, thu hoạch và vận chuyển lúa nếp trên địa bàn thị xã vụ Hè Thu 2021” và 

định hướng vụ Thu Đông 2021 để triển khai hỗ trợ địa phương. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc 

hoặc cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này cho phù hợp với tình hình thực tế, các 

ngành, UBND các xã, phường chủ động đề xuất, gửi về Phòng Kinh tế tổng hợp 

và thống nhất hướng giải quyết hoặc báo cáo UBND thị xã xem xét, quyết định 

đối với các nội dung vượt thẩm quyền./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- Thường trực Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Thường trực UBND thị xã; 

- UBMTTQ thị xã và các đoàn thể; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy 

- Văn phòng Thị ủy;  

- Các Cơ quan, đơn vị: Phòng Kinh tế, Phòng Y 

tế, QLĐT, Trung tâm Y tế, Công an thị xã, Đội 

Thanh tra giao thông số 8, Đài Truyền Thanh thị 

xã,  Trạm cảnh sát giao thông đường thủy; 

- Các Trạm: TT&BVTV; Khuyến nông; 

- UBND các xã, phường; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời; 

- Lãnh đạo VP HĐND & UBND thị xã; 

- CV: Tr. Giang, Sỹ Hiền; 

- Lưu: VT. 

Đính kèm Phụ lục Phân công nhiệm vụ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

Đặng Văn Nê 



 

 
Phụ lục 

Phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch Tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn thị xã Tân Châu 

trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay 

(Kèm theo Kế hoạch số 1319 /UBND-KT ngày 26/7/2021 của UBND thị xã Tân Châu) 

 

TT Nội dung 
Đơn vị 

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

I Về tổ chức sản xuất   

1 

Rà soát diện tích, sản lượng nông sản đến kỳ thu hoạch để xây dựng phương 

án tiêu thụ nông sản theo tiến độ thu hoạch; cập nhật giá nông sản trên địa bàn 

thị xã trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 

UBND các xã, 

phường báo cáo; 

Phòng Kinh tế tổng 

hợp, tham mưu 

UBND thị xã 

Trạm Trồng trọt & BVTV; 

Trạm Khuyến nông 

 

2 

Theo dõi diễn biến thời tiết, thủy văn và dịch bệnh trên cây trồng; khuyến cáo 

nông dân, HTX/THT liên kết hợp tác với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu 

thụ lúa, nếp, rau màu và cây ăn trái vụ Hè Thu 2021. 

- Phòng Kinh tế 

- UBND các xã, 

phường 

Trạm Trồng trọt & BVTV 

Trạm Thủy lợi liên huyện 

AP - TC 

Hội Nông dân thị xã 

3 

Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất và thu hoạch nông 

sản và tham mưu thị xã có giải pháp xử lý đối với các nội dung vượt thẩm 

quyền. 

- Phòng Kinh tế 

- UBND các xã, 

phường 

 

Trạm Trồng trọt & BVTV, 

Trạm Khuyến nông 

4 
Triển khai Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ vụ Thu Đông năm 2021.  

 

- UBND các xã, 

phường (KH của xã, 

phường) 

- Phòng Kinh tế (KH 

của thị xã) 

Trạm Trồng trọt & BVTV 

Trạm Thủy lợi liên huyện 

AP -TC 

Trạm Khuyến nông 

II Về công tác thu hoạch   

1 UBND các xã, phường chủ động thực hiện rà soát diện tích lúa nếp, rau màu, UBND các xã, Phòng Kinh tế 



2 

 

 

 

dự kiến thời gian thu hoạch, sản lượng theo từng thời điểm; lập danh sách các 

đội, nhóm nhân công thu hoạch, máy gặt đập liên hợp, máy kéo, doanh nghiệp, 

người thu mua, người của HTX/THT tham gia tu hoạch, thu mua (đối với các 

HTX/THT có ký hợp đồng liên kết)…; báo cáo về phòng Kinh tế để phối hợp, 

hỗ trợ kết nối tiêu thụ (nếu gặp khó khăn); Thực hiện phương án thu hoạch 

theo từng tiểu vùng 

phường Trạm Trồng trọt & BVTV 

Trạm Thủy lợi liên huyện 

AP -TC 

2 

Tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch và xây dựng phương án “04 

tại chỗ” trong tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản; bố trí các lực lượng 

chống dịch ở các tiểu vùng đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch để hỗ trợ 

phương tiện, người thu mua ra vào thu hoạch thuận tiện, đồng thời để kiểm 

soát tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong suốt thời gian thu hoạch và 

tiêu thụ; 

UBND các xã, 

phường 

Mời các tổ chức chính trị - 

xã hội thị xã tham gia. 

Phòng Kinh tế 

Trung tâm Y tế 

Công an thị xã 

3 

Quản lý, bố trí các đội, nhóm thu hoạch 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 

các tiểu vùng đến giai đoạn thu hoạch không thể chờ được). 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. 

UBND các xã, 

phường 

Trung tâm Y tế và các đơn 

vị liên quan 

4 

Xây dựng phương án cụ thể cho việc huy động lực lượng, diện tích thu hoạch 

gắn với sản lượng kết nối tiêu thụ trên địa bàn; kết nối các hộ trồng lúa nếp, 

rau màu, cây ăn trái trên địa bàn để hỗ trợ trong thu hoạch, vận chuyển (trong 

trường hợp cần thiết, chủ động đề nghị các lực lượng đoàn viên, thanh niên, 

quân sự tham gia nhưng đảm bảo về phòng, chống dịch…) kịp thời báo cáo, đề 

xuất hỗ trợ về Tổ phản ứng nhanh của thị xã nếu gặp khó khăn, vướng mắc khi 

huy động lực lượng. 

UBND các xã, 

phường 

- Mời các tổ chức chính trị - 

xã hội thị xã tham gia. 

- Phòng Kinh tế 

- Công an thị xã 

- Thị đoàn. 

 

III Về công tác liên kết, tiêu thụ nông sản   

1 

-  Liên hệ Sở Công Thương và các ban ngành, UBND xã, phường triển khai 

các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn được thuận 

lợi, phù hợp với diễn biến, tình hình dịch Covid-19.  
Phòng Kinh tế 

UBND các xã, phường 

Phòng Văn hóa Thông tin 

 



3 

 

 

 

2 

Phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường mời gọi, phối hợp, hỗ trợ Công ty 

Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời và các Công ty, Doanh nghiệp khác thực hiện 

“Phương án thu hoạch, thu mua và vận chuyển lúa, nếp, rau màu vụ Hè thu 

2021 theo hợp đồng và diện tích ngoài hợp đồng”. 

Phòng Kinh tế 
UBND các xã, phường 

Hội Nông dân thị xã 

3 

Xây dựng kế hoạch hỗ trợ công tác xét nghiệm, khử trùng, ... cho lực lượng 

tham gia thu hoạch, thu mua vận chuyển tại các địa phương đang thu hoạch và 

chuẩn bị thu hoạch, đảm bảo các điều kiện phục vụ tiêu thụ lúa nếp, rau màu 

được thuận lợi. 

Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế 

Phòng Kinh tế 

UBND các xã, phường 

4 

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng dịch Covid-

19 tại các điểm thu hoạch tập trung, các doanh nghiệp, thương lái thu mua tiêu 

thụ và phương tiện vận chuyển. 

Phòng Y tế 

Trung tâm Y tế 
UBND các xã, phường 

IV Về công tác vận chuyển nông sản   

1 

Rà soát, báo cáo danh sách phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện 

vận tải và lộ trình vận tải do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý gửi về Phòng 

Quản lý đô thị theo tinh thần chỉ đạo của UBND thị xã tại Công văn số 

1308/UBND-VX ngày 24/7/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 đối với lái xe, phụ xe và người theo cùng.  

 

- Ban điều hành Bến 

xe - tàu Tân Châu 

- HTX Giao thông 

vận tải Tân Châu  

- UBND các xã 

phường  

Phòng Quản lý đô thị 

2 

Tổng hợp danh sách phương tiện vận tải, người điều khiển phương tiện vận tải 

và lộ trình vận tải trên địa bàn thị xã gửi về Phòng Kinh tế tổng hợp, đồng thời 

gửi Sở Giao thông vận tải để Sở Giao thông vận tải hướng dẫn hỗ trợ Doanh 

nghiệp đăng ký cấp Logo cùng với mã nhận diện QRCode việc tham gia 

“Luồng xanh” (chi phí xét nghiệm RT - PCR tham gia “luồng xanh” do doanh 

nghiệp tự chi trả). Thường xuyên liên hệ Sở Giao thông Vận tải để thực hiện 

hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh trong quá trình vận 

chuyển, giao nhận nông sản qua các chốt kiểm dịch. 

Phòng Quản lý đô thị 

Phòng Kinh tế 

UBND các xã, phường 

- Ban điều hành Bến xe - 

tàu Tân Châu 

- HTX Giao thông vận tải 

Tân Châu  

V Về việc hỗ trợ xét nghiệm Covid-19   



4 

 

 

 

1 

Tổng hợp danh sách các đối tượng là tài công, tài xế và công nhân làm dịch vụ 

thu hoạch trên địa bàn thị xã để làm cơ sở đăng ký hỗ trợ xét nghiệm Covid - 

19 theo hướng dẫn của các Sở, ngành tỉnh. 
Phòng Kinh tế 

Phòng Quản lý đô thị 

UBND các xã, phường và 

các đơn vị liên quan 

2 
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh phí, thủ tục thanh quyết toán chi phí hỗ trợ 

xét nghiệm Covid-19 theo quy định. 
Phòng Tài chính - Kế 

hoạch 

Các ngành thị xã và UBND 

các xã, phường 

3 

Trung tâm Y tế thực hiện quy trình lấy mẫu kiểm tra RT-PCR và xét nghiệm 

theo hình thức mẫu gộp cho các đối tượng được hỗ trợ. Phối hợp UBND các 

xã, phường và chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường thống nhất cách thức thực 

hiện đối với nông dân, thương lái, doanh nghiệp từ địa bàn khác đến chăm sóc, 

thu hoạch, mua bán nông sản tại địa bàn nhằm giúp không gián đoạn và vẫn 

đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

Trung tâm Y tế 
Phòng Y tế 

BND các xã, phường 

VI Về công tác tuyên truyền:   

1 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền đến nông dân, Công ty/doanh nghiệp, lực 

lượng tham gia thu hoạch, thu mua nông sản nhằm đảm bảo công tác thu 

hoạch, thu mua và phòng chống dịch. 

Đề nghị Phòng Văn hóa và thông tin, Phòng Kinh tế, 

Hội Nông dân thị xã, UBND các xã, phường và Đài 

Truyền thanh thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền. 

2 

Thường xuyên nắm bắt tình hình thông tin báo chí, dư luận xã hội có liên quan 

đến hoạt động sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản để kịp thời báo cáo, tham 

mưu UBND thị xã có chỉ đạo xử lý kịp thời. 

- Phòng Văn hóa và 

Thông tin 

- UBND các xã, 

phường 

 

Phòng Kinh tế 

Đề nghị Ban Tuyên giáo 

Thị ủy, UBMTTQVN thị xã 

và các đoàn thể tham gia. 

 

3 

Chủ động nắm bắt thông tin thị trường, kịp thời xử lý có hiệu quả đối với các 

thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu và hoạt động tiêu thụ 

các mặt hàng nông sản trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ 

chức, cá nhân không lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá trong hoạt động 

thu mua các mặt hàng nông sản  

UBND các xã, 

phường 

Hội Nông dân thị xã 

Công an thị xã 

Phòng Kinh tế 

Đài Truyền thanh thị xã 
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