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Hải Dương, ngày 17 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v sản xuất và tiêu thụ các sản
phẩm nông nghiệp ứng phó với
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh,
Giao thông Vận tải, Y tế, Công Thương;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Hiện nay, toàn tỉnh Hải Dương đang trong tình trạng cách ly để đối phó
với dịch Covd-19; để thực hiện vừa phòng, chống dịch bệnh vừa sản xuất nông
nghiệp, thu hoạch sản phẩm, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cũng như tạo điều kiện để
cung ứng vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến
chỉ đạo như sau:
1. Đối với sản xuất nông nghiệp:
- Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo cấp xã đảm bảo việc tổ
chức sản xuất nông nghiệp được diễn ra bình thường, kể cả các khu vực phong
tỏa và các hộ gia đình có trường hợp F2 bị cách ly, nhưng phải hướng dẫn người
dân trong quá trình sản xuất đảm bảo an toàn trong phòng dịch của ngành y tế
(thực hiện 5K trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đeo khẩu trang, đảm bảo
khảng cách tối thiểu 2m). Lãnh đạo UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm hướng
dẫn và giám sát việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch của người dân trong quá
trình tổ chức sản xuất.
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các
cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức sản xuất nông
nghiệp trong tình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Đối với việc vận chuyển, tiêu thụ nông sản và vật tư phục vụ sản xuất
nông nghiệp:
- Các phương tiện của các cá nhân, đơn vị phải thực hiện nghiêm các quy
định về phòng chống dịch và khi qua các chốt kiểm dịch phải thực hiện một số
việc sau:
+ Cung cấp Bản cam kết theo mẫu của Sở Giao thông và Vận tải ban hành
tại Công văn số 305/SGTVT-P5 ngày 06/02/2021 về việc hướng dẫn vận chuyển
hàng hóa ra, vào khu vực phong tỏa, cách ly phòng chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Hải Dương (viết sẵn trước khi đến chốt).
+ Giấy xác nhận phương tiện đã được khử khuẩn có ghi rõ thông tin của
tổ chức, cá nhân thực hiện khử khuẩn (Đối với trường hợp tự thực hiện khử
khuẩn trước khi đến chốt).

+ Lái xe phải thực hiện 5K trong suốt quá trình vận chuyển, xếp dỡ hàng
hóa và không được dừng đỗ để tiếp xúc với người khác trong quá trình vận
chuyển; Phải đeo khẩu trang và thực hiện đo thân nhiệt khi đi qua chốt kiểm
dịch và cung cấp Giấy khai báo y tế theo mẫu của ngành y tế (viết sẵn trước khi
đến chốt kiểm dịch);
- Giao các Sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông Vận Tải, Y tế, Công
thương, và UBND các huyện, thành phố, thị xã có ngay các giải pháp ưu tiên,
thực hiện nhanh chóng các thủ tục cho phương tiện của các cá nhân, đơn vị đi
qua các chốt kiểm dịch để thu mua nông sản và cung cấp vật tư phục vụ sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo lưu thông hàng hóa, nguyên vật liệu sản
xuất theo đúng Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ.
- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tiếp
nhận các thông tin về khó khăn, vướng mắc trong việc vận chuyển, tiêu thụ nông
sản và vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp khi đi qua các chốt kiểm dịch; thông
tin về các yêu cầu phòng chống dịch và hướng dẫn các cá nhân, đơn vị có
phương tiện sẽ đi qua các chốt kiểm dịch để tiêu thụ nông sản, vận chuyển vật tư
phục vụ sản xuất nông nghiệp; phối hợp với các cơ quan đơn vị để giải quyết
các khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền; tổng hợp thông tin báo cáo UBND
tỉnh để chỉ đạo giải quyết.
- Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động phối hợp với các đơn
vị có liên quan để hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc giúp các phương tiện
vận chuyển nông sản, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp lưu thông các chốt
kiểm dịch trên địa bàn.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cá nhân, đơn vị và các địa phương
nghiêm túc thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh
để chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
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- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTNMT, Ô Chính (15b).
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