
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 434/KH-UBND  An Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang  

trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay 

 

Hiện nay, tỉnh An Giang đã áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Chỉ thị 16), điều này 

sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất, tiêu thụ hoạch nông sản trên địa bàn tỉnh trong thời 

gian tới, nhất là tình hình thu hoạch lúa vụ Hè Thu và xuống giống vụ Thu Đông năm 

2021.  

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

xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu 

thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh; UBND tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch Tổ 

chức thu hoạch và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh An Giang 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 sở, ngành và các huyện, thị xã 

và thành phố 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 tỉnh, không để chuỗi sản xuất và cung ứng nông sản bị đứt gãy, 

trong đó tập trung các sản phẩm lúa, gạo, 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 trên địa bàn 

tỉnh. 

2. Yêu cầu: 

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

điều kiện áp dụng Chỉ thị số 16 ở các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh 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, chế biến và tiêu thụ nông sản của tỉnh; 

- Hỗ trợ nông sản của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trên 

địa bàn tỉnh tiếp cận và kết nối tiêu thụ với các hệ thống phân phối, doanh nghiệp, 



 

 

 

 

chợ, điểm bán nông sản trong và ngoài nước, trong đó điều kiện hiện nay tập trung 

thị trường nội địa là chủ yếu. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ (Chi tiết phân công nhiệm vụ ở phụ lục 1) 

Các loại nông sản tập trung chủ yếu thực hiện trong kế hoạch bao gồm: lúa, gạo, 

nếp, rau màu, cây ăn trái. 

1. Về tổ chức sản xuất: 

(1) Rà soát các vùng nguyên liệu sản xuất, thường xuyên cập nhật thông tin về 

tiểu vùng, diện tích sản lượng nông sản đến kỳ thu hoạch để phối hợp với Sở Công 

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

(2) 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. 

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

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

quyền. 

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

Đông năm 2021 (Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh).  

2. Về Công tác thu hoạch 

(1) UBND cấp huyện chủ động thực hiện rà soát, thống kê và thông tin sản 

lượng nông sản trên địa bàn, sản lượng dự kiến thu hoạch theo từng thời điểm, tiêu 

chuẩn chất lượng, nhu cầu kết nối tiêu thụ, giá cả; các đội, nhóm nhân công thu 

hoạch, máy gặt đập liên hợp, doanh nghiệp, người thu mua; ai là đầu mối chịu trách 

nhiệm phân phối, kết nối, thương thảo tiêu thụ hàng hóa; lập báo cáo về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương trước thời gian dự kiến thu hoạch 

ít nhất 10 ngày để phối hợp, hỗ trợ kết nối tiêu thụ (nếu gặp khó khăn); 

(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 các tổ, đội chống 

dịch ở các tuyến đường, cửa ngõ ra vào vùng nông sản tập trung của địa phương 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; 

(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 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; 



 

 

 

 

(4) Xây dựng kịch bản cụ thể cho việc huy động lực lượng, diện tích thu hoạch gắn 

với sản lượng kết nối tiêu thụ trên địa bàn; triển khai việc thành lập các tổ liên kết giữa 

các hộ trồng từng loại nông sản theo khu vực, 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 

các sở, ban, ngành tỉnh hỗ trợ nếu gặp khó khăn, vướng mắc khi huy động lực lượng hoặc 

tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến đối với các nội dung vượt thẩm quyền của các sở, ban, 

ngành. 

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

(1) Giao Sở Công Thương đầu mối tham mưu UBND tỉnh 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; 

(2) Trao đổi, thống nhất với các đơn vị thu mua nông sản; tổ chức quảng bá, 

chương trình kết nối cung cầu các mặt hàng nông sản tại thị trường trong nước và 

xuất khẩu; chủ động liên hệ, thường xuyên trao đổi, vận động xúc tiến, mời gọi các 

chợ đầu mối toàn quốc, các đối tác tiêu thụ lớn như: hệ thống siêu thị (Co.opmart, 

VinMart, Bách hóa Xanh, Mega Market Vietnam, Tứ Sơn, Satra...), trung tâm thương 

mại, các doanh nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đến tỉnh khảo sát, liên kết, ký 

hợp đồng tiêu thụ các mặt hàng nông sản; 

(3) Tập trung xúc tiến thương mại cho tiêu thụ, chào bán sản phẩm nông sản (đặc 

biệt là các sản phẩm rau màu, cây ăn trái) trên các sàn thương mại điện tử, kinh doanh 

trên nền tảng số (Online) như: Tiki, Sendo, Shopee, Voso, Postmart, Alibaba,…. 

(4) Sở Y tế có kế hoạch hỗ trợ hóa chất khử trùng, sinh phẩm xét nghiệm, trang 

thiết bị y tế… cho các địa phương có sản phẩm nông sản đang kỳ thu hoạch và chuẩn 

bị thu hoạch, đảm bảo các điều kiện phục vụ tiêu thụ các mặt hàng nông sản được 

thuận lợi; 

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

19 tại các vùng sản xuất các mặt hàng nông sản tập trung, các doanh nghiệp, thương 

nhân thu mua tiêu thụ và phương tiện vận chuyển nông sản. 

(6) Sở Công Thương chủ động và thường xuyên bám sát, liên hệ trao đổi với Bộ 

Công Thương, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố trong nước để có sự ủng 

hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản 

của tỉnh. 

(7) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động và thường xuyên liên hệ 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Bộ để có sự ủng 

hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch, chế biến và xúc tiến tiêu 

thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh tại các thị trường trong và ngoài nước. 



 

 

 

 

(8) Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác 

giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời được ký ngày 

16/7/2020, phối hợp UBND cấp huyện hỗ trợ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời 

tiếp cận địa bàn để triển khai thực hiện “Phương án thu hoạch, thu mua và vận 

chuyển lúa trên địa bàn tỉnh An Giang vụ Hè thu 2021” với sản lượng thu mua 

250.000 tấn - 300.000 tấn; đầu mối liên hệ với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời.  

(Phụ lục 2. Danh sách đối tác Tập đoàn Lộc Trời thu mua, nếp vụ Hè Thu 2021). 

(9) Đối với các sản phẩm nông sản khác như rau, màu, cây ăn trái (xoài Chợ Mới) và 

nếp (đặc biệt vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân), đề nghị UBND cấp huyện chủ động 

có kế hoạch, phương án tiêu thụ, liên kết doanh nghiệp, mời gọi thương lái vào địa bàn thu 

mua, đảm bảo thu hoạch và tiêu thụ cho nông dân trên địa bàn. 

4. Về vận chuyển nông sản: 

(1) Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị các tỉnh, 

thành tạo điều kiện cho con người, phương tiện vận chuyển nông sản của tỉnh đi qua 

địa bàn, đến nơi tiêu thụ (người tham gia, phương tiện vận tải đã áp dụng đầy đủ các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định Bộ Y tế); 

(2) Tổng hợp, rà soát các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải, báo cáo UBND tỉnh 

có chỉ đạo huy động lực lượng vận chuyển tiêu thụ nông sản trong trường hợp dịch 

COVID- 19 diễn biến phức tạp. 

(3) Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp khẩn trương lập danh 

sách phương tiện vận tải và người điều khiển phương tiện vận tải, lộ trình vận tải gửi 

về Sở Giao thông vận tải để Sở hướng dẫn hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký cấp Lôgô 

cùng với mã nhận diện QR code cho việc tham gia “luồng xanh” (chi phí xét nghiệm 

RT - PCR tham gia “luồng xanh” do doanh nghiệp tự chi trả), đồng thời có hướng 

dẫn cụ thể, áp dụng chung trên địa bàn 11 huyện, thị, thành cho các doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa nông sản qua các 

chốt kiểm dịch tại An Giang. 

(4) Sở Y tế có hướng dẫn cụ thể, áp dụng chung trên địa bàn 11 huyện, thị, 

thành đối với các tài xế, nhân viên đi theo phương tiện vận chuyển của doanh nghiệp 

trong và ngoài tỉnh trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa nông sản qua các 

chốt kiểm dịch tại An Giang. 

5. Về hỗ trợ kinh phí hỗ trợ xét nghiệm Covid-19:  

- Giao Sở Tài chính: 

+  Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn UBND cấp huyện, 

Sở Công Thương, Sở Y tế và các cơ quan liên quan việc hỗ trợ xét nghiệm cho các 

đối tượng là tài công vận tải đường thủy ngoài tỉnh đến An Giang thu mua lúa (doanh 

nghiệp đăng ký danh sách với Sở Công Thương) và công nhân làm dịch vụ thu hoạch 

trên địa bàn tỉnh (đăng ký với UBND cấp huyện); 



 

 

 

 

+ Hướng dẫn UBND cấp huyện, cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch kinh phí, 

thủ tục thanh quyết toán chi phí hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 (từ nguồn ngân sách nhà 

nước). 

- Giao Sở Y tế đầu mối hướng dẫn địa phương 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. 

Chỉ đạo tuyến cơ sở 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 giãn cách 

theo Chỉ thị 16 nhằm giúp không gián đoạn và vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch. 

6. Về công tác tuyên truyền: 

(1) Xây dựng Kế hoạch truyền thông, có thông điệp rõ ràng, cơ quan truyền 

thông thực hiện và phối hợp tuyên truyền trong và ngoài tỉnh để người dân cả nước 

biết, hưởng ứng, tích cực tiêu dùng các mặt hàng nông sản của tỉnh. 

(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 các mặt hàng nông sản của tỉnh để 

kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh có chỉ đạo xử lý kịp thời. 

(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. 

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 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị thành 

chủ động triển khai thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế 

hoạch này; định kỳ hàng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu, báo cáo tình hình nông sản 

đang trong thời gian thu hoạch, sản lượng dự kiến và tình hình tiêu thụ nông sản trên 

địa bàn, phạm vi quản lý gửi về Sở Công Thương để tổng hợp, theo dõi, kịp thời hỗ 

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

thụ được. 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch này và chịu trách nhiệm làm đầu mối giúp Chủ tịch UBND tỉnh 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ phản 

ứng nhanh trong tiêu thụ nông sản gồm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn là làm tổ trưởng; Lãnh đạo các Sở: Giao thông Vận tải, Công Thương, Y tế làm 

tổ phó; Thành viên là đại diện Lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 



 

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hiệp hội vận tải, Phòng Cảnh sát giao 

thông đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Lãnh đạo UBND các huyện, 

thị, thành phụ trách nông nghiệp để xử lý nhanh các tình huống sản xuất, tiêu thụ, 

lưu thông nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.   

3. Sở Công Thương đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp thúc 

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

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

4. Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời phối hợp với UBND cấp huyện 

chuẩn bị kế hoạch “Phương án thu mua, thu hoạch và vận chuyển lúa trên địa bàn 

tỉnh An Giang vụ Hè thu 2021” và định hướng vụ Thu Đông 2021 để triển khai hỗ 

trợ địa phương như thỏa thuận hợp tác. 

5. Các sở, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ theo nội dung và chức năng 

nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch khẩn trương tổ chức thực hiện. 

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 thì các sở, ban 

ngành, UBND các huyện, thị thành chủ động đề xuất, gửi Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tổng hợp và thống nhất hướng giải quyết hoặc báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, quyết định đối với các nội dung vượt thẩm quyền./. 

 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ tỉnh;   

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;  

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời; 

- Báo AG; Đài PTTH AG; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.KTN, HCTC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

 

Trần Anh Thư 



 

 

Phụ lục 1: Nội dung, nhiệm vụ thực hiện 

(Kèm theo Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh An Giang) 

     

TT Nội dung 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Ghi 

chú 

I Về tổ chức sản xuất   

1 

Rà soát các vùng nguyên liệu sản xuất, thường xuyên cập nhât 

thông tin về tiểu vùng, diện tích sản lượng nông sản đến kỳ thu 

hoạch để phối hợp với Sở Công Thương xây dựng phương án 

tiêu thụ nông sản theo tiến độ thu hoạch. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

 

Sở Công Thương. 

  

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. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Trung tâm khí tượng thủy văn. 

3 

Chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng măc trong sản xuất và 

thu hoạch nông sản và tham mưu UBND Tỉnh có giải pháp xử 

lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

UBND cấp huyện 

4 

Triển khai Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng 

trọt vụ Thu Đông năm 2021 (theo Kế hoạch số 430/KH-UBND 

ngày 15/07/2021 của UBND tỉnh).  

 

 

 

 

 

 

 

UBND cấp 

huyện 
Sở Nông nghiệp và PTNT 



 

 

 

 

II Về công tác thu hoạch 

1 

UBND cấp huyện chủ động thực hiện rà soát, thống kê và 

thông tin sản lượng nông sản sản xuất trên địa bàn, sản lượng 

dự kiến thu hoạch theo từng thời điểm, tiêu chuẩn chất lượng, 

nhu cầu kết nối tiêu thụ, giá cả; các đội, nhóm nhân công thu 

hoạch, máy gặt đập liên hợp, doanh nghiệp, người thu mua; là 

đầu mối chịu trách nhiệm phân phối, kết nối, thương thảo tiêu 

thụ hàng hóa; báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công 

Thương trước thời gian dự kiến thu hoạch ít nhất 10 ngày để 

phối hợp, hỗ trợ kết nối tiêu thụ (nếu gặp khó khăn). 

UBND cấp 

huyện 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Công Thương. 
  

2 

Tập trung tối đa cho công tác phòng chống dịch và xây dựng 

phương án “04 tại chỗ” cho công tác tổ chức thu hoạch và tiêu 

thụ nông sản, bố trí các các tổ, đội ở các tuyến đường, cửa ngõ 

ra vào vùng nông sản tập trung của địa phương để hỗ trợ 

phương tiện, người thu mua ra vào thu hoạch thuận tiện, đồng 

thời để kiểm soát công tác phòng, chống dịch Covid-19, phải 

an toàn trong suốt thời gian thu hoạch và tiêu thụ. 

UBND cấp 

huyện 

Mời các tổ chức chính trị - xã 

hội Tỉnh tham gia. 
  

Sở Y tế. 

Sở Giao thông vận tải. 

Công an Tỉnh. 

  

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 cấp 

huyện 
Sở Y tế và các đơn vị liên quan   

4 
Xây dựng kịch bản cụ thể việc huy động lực lượng, diện tích 

thu hoạch gắn với sản lượng kết nối tiêu thụ trên địa bàn; triển 

UBND cấp 

huyện 

Mời các tổ chức chính trị - xã 

hội tỉnh tham gia. 
  



 

 

 

 

khai việc thành lập các tổ liên kết giữa các hộ trồng từng loại 

nông sản theo khu vực, 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, …) kịp thời báo cáo, đề xuất các 

sở, ban, ngành Tỉnh hỗ trợ nếu gặp khó khăn, vướng mắc khi 

huy động lực lượng hoặc tham mưu UBND Tỉnh cho ý kiến 

đối với các nội dung vượt thẩm quyền của các Sở, gành tỉnh. 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Công Thương. 

Sở Giao thông vận tải. 

Công an tỉnh. 

Đoàn Thanh niên. 

  

III Về công tác liên kết, tiêu thụ nông sản 

1 

Đầu mối tham mưu UBND Tỉnh triển khai các giải pháp thúc 

đẩy tiêu thụ các mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh được thuận 

lợi, phù hợp với diễn biến, tình hình dịch COVID-19. 

Sở Công 

Thương 

Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, Liên minh Hợp tác 

xã, Hội nông dân tỉnh và các tổ 

chức CT-XH khác tham gia. 

  
Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

Sở Tài chính. 

Sở Giao thông vận tải. 

Sở Y tế. 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

UBND cấp huyện. 

2 

Trao đổi, làm việc với các đơn vị thu mua nông sản; tổ chức 

quảng bá, chương trình kết nối cung cầu các mặt hàng nông 

sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu; chủ động liên hệ, 

thường xuyên trao đổi, vận động xúc tiến, mời gọi các chợ đầu 

mối toàn quốc, các đối tác tiêu thụ lớn như: hệ thống siêu thị 

(Co.opmart, VinMart, Bách hóa Xanh, MM Mega Market 

Vietnam, Tứ Sơn, Satra...), trung tâm thương mại, các doanh 

nghiệp chế biến nông sản thực phẩm đến tỉnh khảo sát, liên kết, 

ký hợp đồng tiêu thụ các mặt hàng nông sản. 

Sở Công 

Thương 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

UBND cấp huyện. 
  



 

 

 

 

3 

Tập trung cao cho hình thức tiêu thụ, chào bán sản phẩm nông 

sản trên các sàn thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng 

số (Online) như: Tiki, Sendo, Shopee, Voso, Postmart, 

Alibaba,. 

Sở Công 

Thương 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Sở Nông nghiệp và PTNT 

UBND cấp huyện. 

  

4 

Xây dựng kế hoạch và phân bổ hỗ trợ hóa chất khử trùng, sinh 

phẩm xét nghiệm, trang thiết y tế,… cho các địa phương có sản 

phẩm nông sản đang thu hoạch và chuẩn bị thu hoạch để đảm 

bảo các điều kiện phục vụ tiêu thụ các mặt hàng nông sản được 

thuận lợi. 

Sở Y tế 
Sở Nông nghiệp và PTNT 

UBND cấp huyện. 
  

5 

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định 

phòng dịch COVID-19 tại các vùng sản xuất các mặt hàng 

nông sản tập trung, các doanh nghiệp, thương nhân thu mua 

tiêu thụ và phương tiện bảo quản, vận chuyển nông sản. 

Sở Y tế 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Công Thương. 

Sở Giao thông vận tải. 

UBND cấp huyện. 

  

6 

Chủ động và thường xuyên bám sát, liên hệ trao đổi với Bộ 

Công Thương, các Bộ, ngành liên quan và các tỉnh, thành phố 

trong nước để có sự ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 

công tác xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh. 

Sở Công 

Thương 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

UBND cấp huyện. 

  

7 

Chủ động và thường xuyên liên hệ Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và các đơn vị trực thuộc Bộ để có sự ủng hộ, 

hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thu hoạch, chế biến 

và xúc tiến tiêu thụ các mặt hàng nông sản của tỉnh tại các thị 

trường trong và ngoài nước. 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở Công thương. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

UBND cấp huyện. 

  



 

 

 

 

8 

Sở Nông nghiêp và PTNT căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác 

giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc 

Trời được ký ngày 16/7/2020 phối hợp UBND cấp huyện hỗ 

trợ Cty CP Tập Đoàn Lộc Trời, tiếp cận địa bàn để triển khai 

thực hiện “Phương án thu mua, thu hoạch và vận chuyển lúa 

trên địa bàn tỉnh An Giang vụ Hè thu 2021” tiêu thụ với sản 

lượng thu mua 250.000 tấn - 300.000 tấn cho nông dân (Danh 

sách đối tác, lực lượng nhân viên tham gia thu mua lúa, nếp 

tại phụ lục). 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở Công Thương. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

UBND cấp huyện. 

Mời Cty cổ phần Tập đoàn Lộc 

Trời. 

  

9 

Đối với các sản phẩm nông sản khác như Rau, màu, cây ăn trái 

(xoài Chợ Mới) và nếp (đặc biệt vùng chuyên canh nếp huyện 

Phú Tân).... đề nghị UBND cấp huyện phối hợp các Sở, ngành 

chủ động có kế hoạch, phương án kêu thụ, liên kết doanh 

nghiệp, mời gọi thương lái vào địa bàn thu mua, đảm bảo thu 

hoạch và tiêu thụ cho nông dân trên địa bàn. 

UBND cấp 

huyện 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Công Thương. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

  

IV Về công tác vận chuyển nông sản      

1 

Tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị các tỉnh, thành tạo 

điều kiện cho người, phương tiện vận chuyển nông sản của tỉnh 

đi qua địa bàn, đến nơi tiêu thụ (người tham gia, phương tiện 

vận tải đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định Bộ Y tế). 

Sở Giao 

thông vận tải 

Sở Công Thương. 

UBND cấp huyện. 
  

2 

Tổng hợp, rà soát các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải, báo cáo 

UBND tỉnh có chỉ đạo huy động lực lượng vận chuyển tiêu thụ 

nông sản trong trường hợp dịch Covid- 19 diễn biến phức tạp. 

Sở Giao 

thông vận tải 

Sở Giao thông vận tải. 

Sở Công Thương. 

UBND cấp huyện 

  



 

 

 

 

3 

Sở Công Thương thông báo đến các doanh nghiệp khẩn trương 

lập danh sách phương tiện vận tải và người điều khiển phương 

tiện vận tải, lộ trình vận tải gửi về Sở Giao thông vận tải, hướng 

dẫn hỗ trợ Doanh nghiệp đăng ký cấp Lôgô cùng với mã nhận 

diện QR code việc tham gia “luồng xanh” (chi phí xét nghiệm 

RT - PCR tham gia “luồng xanh” do doanh nghiệp tự chi trả), 

đồng thời có hướng dẫn cụ thể, áp dụng chung trên địa bàn 11 

huyện, thị, thành cho các DN trong và ngoài tỉnh trong quá 

trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa nông sản qua các chốt 

kiểm dịch tại An Giang. 

Sở Công 

Thương 

Sở Giao 

thông vận tải 

Sở Y tế. 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

UBND cấp huyện. 

Đơn vị vận tải. 

  

4 

Hướng dẫn cụ thể, áp dụng chung trên địa bàn 11 huyện, thị, 

thành cho các tài xế, nhân viên theo xe của doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh trong quá trình vận chuyển, giao nhận hàng hóa 

nông sản qua các chốt kiểm dịch tại An Giang. 

Sở Y tế 
Sở Giao thông vận tải. 

UBND cấp huyện. 
  

V Về hỗ trợ kinh phí hỗ trợ xét nghiệm Covid-19       

1 

- Tài công vận tải đường thủy ngoài tỉnh đến An Giang thu mua 

lúa (đăng ký danh sách với Sở Công Thương);  

 

 

- Công nhân làm dịch vụ thu hoạch (đăng ký danh sách với 

UBND cấp huyện). 

Sở Công 

Thương 

(Sở Tài chính 

hướng dẫn) 

UBND cấp 

huyện 

Sở Nông nghiệp và PTNT.   

2 

Đầu mối hướng dẫn địa phương tổ chức quy trình thực hiện lấy 

mẫu kiểm tra RT-PCR và xét nghiệm theo hình thức mẫu gộp 

cho các đối tượng được hỗ trợ. Có chỉ đạo tuyến cơ sở thông 

nhất cách thức thực hiện để nông dân, thương lái từ địa bàn 

khác đến chăm sóc, thu hoạch, mua bán nông sản vào địa bàn 

giãn cách theo chỉ thị 15, 16 đảm bảo chăm sóc, thu hoạch và 

mua bán không bị cách ly nhưng vẫn đảm báo công tác phòng 

chống dịch. 

Sở Y tế 
Sở Giao thông vận tải. 

UBND cấp huyện. 
  



 

 

 

 

3 

Sở Tài chính chủ trì và phối hợp các Sở, ngành hướng dẫn địa 

phương xây dựng phương án kinh phí, thủ tục thanh quyết toán 

về chi phí hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 (từ nguồn NSNN). 

Sở Tài chính 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Công Thương. 

Sở Y tế. 

UBND cấp huyện. 

  

VI Về công tác tuyên truyền 

1 

Xây dựng phương án truyền thông, có thông điệp rõ ràng, thực 

hiện và phối hợp tuyên truyền trên phương tiện truyền thông 

trong và ngoài tỉnh để người dân cả nước biết, hưởng ứng, tích 

cực tiêu dùng các mặt hàng nông sản của tỉnh. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Sở Công Thương. 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

UBND cấp huyện. 

  

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 các 

mặt hàng nông sản của tỉnh để kịp thời báo cáo, tham mưu 

UBND tỉnh có chỉ đạo xử lý kịp thời. 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông 

Sở Công Thương. 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

UBND cấp huyện. 

  

3 

Chủ động nắm bắt thông tin dư luận, thông tin xã hội và 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 cấp 

huyện 

Sở Công Thương. 

Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

Công an Tỉnh. 

Trung tâm XTTM và Đầu tư. 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

Báo An Giang, Đài Phát thanh 

và Truyền hình An Giang. 

  

 

  



 

 

 

 

Phụ lục 2: Danh sách đối tác Tập đoàn Lộc Trời thu mua lúa, nếp vụ Hè Thu 2021 

(Kèm theo Kế hoạch số 434/KH-UBND ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh An Giang) 

 

Stt Công ty Địa chỉ 

Diện 

tích 

(Ha) 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Ghi chú 

1 
Công ty TNHH MTV LT Vĩnh 

Bình 
Xã Vĩnh Bình,Châu Thành, An Giang 

          

9.447  

         

52.903  

Mua trong vùng 

nguyên liệu sấy gia 

công và lưu kho cho 

ĐTLK 
2 

Công ty TNHH MTV LT 

Thoại Sơn 
Xã Vọng Đông,Thoại Sơn, An Giang 

3 
Công ty CP NN CNC Hiếu 

Nhân 
Huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ 

          

9.091  

         

50.000  
OM18, OM5451 

4 Công ty CP NN CNC Đại Tài Huyện Cờ Đỏ, Tp. Cần Thơ 
          

9.091  

         

50.000  
OM18, OM5451 

5 
Công ty CP NN CNC Hưng 

Phước 
Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

          

9.091  

         

50.000  
OM18, OM5451 

6 
Công ty CP CB NS Thạnh 

Hưng 
Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ 

          

1.818  

         

10.000  
OM18, OM5451 

7 Công ty TNHH Hiệp Tài Quận Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ 
          

3.455  

         

19.000  
OM18, OM5451 

8 
Công ty TNHH MTV Tâm 

Lang 
Huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ 

              

545  

           

3.000  
OM18, OM5451 

   Tổng Cộng    
      

42.538  

     

234.903  
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