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SỞ CÔNG THƯƠNG             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:          /PA-SCT                              Gia Lai, ngày      tháng 02  năm 2021 

 
PHƯƠNG ÁN 

Giải cứu nông sản và hoa Xuân 

 ứng phó với dịch bệnh Covid-19 

 

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021của Thủ 

tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Cocid-19 trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai. 

Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở  Công Thương xây dựng 

phương án giải cứu nông sản và hoa xuân trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 

đang diễn ra trên địa bàn tỉnh như sau:  

I. Về công tác chỉ đạo: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông 

nghiệp Phát triển Nông thôn  và các Sở, ngành liên quan triển khai khẩn trương 

việc giải cứu nông sản và hoa xuân trên địa bàn tỉnh. 

- Sở Công Thương phối hợp với chính quyền địa phương thống nhất 

phương án giao nhận, vận chuyển hàng nông sản và hoa xuân để tiêu thụ trong 

bối cảnh dịch bệnh. 

- Ủy ban nhân dân các địa phương, nhất là những vùng có nguồn hàng 

nông sản lớn, liên kết với Sở Công Thương tìm đầu ra cho nông sản. 

II. Dự báo nhu cầu 

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện tại 

trên địa bàn tỉnh, nhất là những vùng dịch vấn đề tiêu thụ mặt hàng nông sản và 

hoa xuân gặp rất nhiều khó khăn, do dịch Covid-19 tác động đến, những sản 

phẩm chủ yếu như: Mía, mì, dưa, rau củ quả và hoa tết. 

Lượng hàng nông sản tập trung chủ yếu tại một số huyện thị xã phía 

Đông và Đông Nam; lượng Hoa Tết chủ yếu tập trung tại thị xã An Khê và 

thành phố Pleiku (xã An Phú, Trà Đa, phường Thắng Lợi…), Lượng hoa phục 

vụ Tết năm nay giảm khoảng 30% so với năm trước, hiện nay theo thống kê trên 

toàn tỉnh quy hoạch gần 1.000 lô phục vụ cho chợ Hoa xuân. Tuy nhiên do tác 

động của dịch Covid-19, nên các chợ hoa xuân tại các huyện thị xã phía Đông 

Nam của tỉnh đều tạm dừng, chỉ còn tập trung tại huyện Chư Sê, thị xã An Khê 

và thành phố Pleiku, với tổng số lô được quy hoạch khoảng 825 lô, nhưng đến 

nay có khoảng 615 lô được các tổ chức, cá nhân triển khai tham gia chợ hoa, 

giảm khoảng 25,5% so với Kế hoạch ban đầu.  Đồng thời mấy ngày qua sức 

mua giảm đáng kể so với Xuân Canh Tý 2020. Từ những dự báo về nhu cầu 

nông sản và hoa xuân cần giải cứu, đề ra phương án thực hiện.  



III. Nội dung Phương án. 

1. Giải pháp 

Triển khai Kế hoạch số 297/KH-SNNPTNT ngày 02 tháng 02 năm 2021 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ứng phó với dịch Covivid-19 

của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai. 

 Chủ động khẩn trương liên kết với các trung tâm thương mại tiêu thụ 

hàng nông sản lớn trên cả nước, các siêu thị, chủ vựa… để liên kết với doanh 

nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở và hộ sản xuất tại địa phương đẩy mạnh tiêu thụ hàng 

nông sản. 

Các huyện, thị xã, thành phố thống kê lập danh sách các đơn vị, cá nhân, 

HTX có sản xuất và chế biến hàng nông sản cung cấp cho Sở Công Thương để 

cung cấp cho các đơn vị trung gian thu mua, các doanh nghiệp, HTX và các địa 

phương tỉnh bạn nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm giải quyết nhanh lượng hàng 

nông sản ứ đọng do tình hình dịch Covid-19 tác động đến.  

Vận động công chức, viên chức, người lao động; nhân dân, người tiêu 

dùng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ mua nông sản, hoa cho nhân 

dân và hỗ trợ hợp tác xã, hộ nông dân kết nối thông tin với các dơn vị trên phạm 

vi cả nước nhằm tìm kiếm thị trường tiêu thụ hàng nông sản.  

Vận động các doanh nghiệp, Siêu thị trên địa bàn tỉnh đánh giá lại khả 

năng dự trữ của các kho trong công tác bảo quản các sản phẩm thiết yếu , tăng 

cường công tác thu mua, mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường nhân lực, nâng 

cao công xuất của trang thiết bị để thu mua, chế biến và tiêu thụ hàng nông, thủy 

sản cho nông dân, xây dựng phương án mở rộng nhiều kênh phân phối; điểm 

bán hàng,  tổ chức hệ thống lưu động  nhằm đảm bảo tiêu thụ hàng nông sản một 

cách nhanh nhất.  

2 Nhiệm vụ: 

2.1 Sở Công Thương:  

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương 

thống nhất phương thức giải cứu hàng nông sản và hoa Tết trên địa bàn tỉnh. 

Trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, Siêu thị, các nhà thu mua lớn 

trên  địa bàn tỉnh có kế hoạch tổ chức thu mua hàng nông sản và hoa, mở rộng 

quy mô sản xuất, tăng cường nhân lực, khai thác tối đa công suất của trang thiết 

bị chế biến hàng nông sản 

Chịu trách nhiệm tổ chức khâu trung gian kết nối với các trung tâm 

thương mại tiêu thụ hàng nông sản lớn trên cả nước, các siêu thị, chủ vựa… để 

liên kết với doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở và hộ sản xuất tại địa phương đẩy 

mạnh tiêu thụ hàng nông sản. 

Chỉ đạo các nhà máy chế biến có kế hoạch hoạt động, vận hành phù hợp 

trong điều kiện dịch bệnh đáp ứng yêu cầu tiêu thụ hàng nông sản 

Phối hợp với lực lượng Y tế và Công an thống nhất phương án vận 

chuyển lưu thông hàng hóa nhằm thụ thụ nhanh sản phẩm nông sản. 

2.2 Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Khẩn trương triển khai Kế hoạch số 297/KH-SNNPTNT ngày 02 tháng 

02 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Ứng phó với dịch 



Covivid-19. Đồng thời chỉ đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn các 

huyện, thị xã và thành phố nắm bắt nhu cầu tiêu thụ và lượng nông sản còn tồn 

đọng báo cáo về Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Khẩn trương rà soát, thống kê cụ thể, chi tiết sản lượng từng loại sản 

phẩm cây trồng nhất là rau củ quả, kết nối với Sở Công Thương để liên kết với 

các kênh tiêu thụ. Tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá 

trị gắn với xây dựng nông thôn mới, tập trung các loại cây trồng có giái trị cao 

nhất là các sản phẩm OCOP để có kế hoạch, giải pháp ứng cứu kịp thời cũng 

như công tác giải cứu các loại nông sản này, 

Phối hợp với Sở Công Thương thống nhất các giải pháp giải cứu hàng 

nông sản và hoa trên địa bàn, cung cấp danh sách các tổ chức và hộ nông dân có 

lượng hàng nông sản cần giải cứu cho Sở Công Thương để Sở Công Thương kết 

nối với các tổ chức thu mua, doanh nghiệp chế biến trên toàn quốc. 

2.3 Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Phối hợp với Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và 

kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi găm hàng, ép giá trục lợi, gian lận 

thương mại, gây hoang mang cho người sản xuất, kiểm tra chặt chẽ thị trường 

hàng nông sản, xử lý mạnh tay các trường hợp có biểu hiện "ngăn song cấm 

chợ" 

Chỉ đạo các Đội quản lý thị trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố, tổ chức các đoàn kiểm tra cao điểm về vấn đề giải cứu 

hàng nông sản có biện pháp xử lý mạnh tay đối với các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp, cá nhân lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để gây khó khăn về giá để thu 

lợi bất chính. 

2.4 Liên đoàn Lao động tỉnh 

Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh có văn bản vận động Cán bộ công chức, 

viên chức, người lao động, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh 

ủng hộ tiêu thụ nông sản, nhất là hoa; đồng thời vận động, sử dụng  các sản 

phẩm của tỉnh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 xảy ra. 

2.5 Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ, Hội 

doanh nhân Nữ tỉnh Gia Lai.  

Quan tâm kết nối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các nhà nội 

trợ, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản và hoa xuân trên địa bàn tỉnh đang gặp 

khó khăn vì dịch bệnh Covid-19. 

2.6 Các Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; Siêu thị trên địa bàn 

tỉnh  

Tăng cường khai thác công năng các kho trong công tác bảo quản các 

sản phẩm nông sản và tăng cường công tác thu mua tiêu thụ nông sản trên địa 

bàn tỉnh, mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường nhân lực, nâng cao công xuất 

của trang thiết, chế biến, xây dựng phương án mở rộng nhiều kênh phân phối; 

điểm bán hàng,  tổ chức hệ thống lưu động  nhằm đảm bảo tiêu thụ hàng nông 

sản một cách nhanh nhất.  



2.7 Ủy ban nhân dân các huyện,  thị xã, thành phố 

Chỉ đạo các phòng ban trực thuộc, nhất là đơn vị quản lý khu (vùng) cách 

ly nắm về lượng hàng nông sản cần tiêu thụ kết hợp với Sở Công Thương cùng 

các nhành liên quan để thống nhất phương án giao nhận và vận chuyển nhằm giải 

phóng một cách nhanh nhất lượng hàng ứ đọng. 

Phối hợp chặt chẻ với các ngành liên quan, đồng thời tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải được đưa những phương tiện có 

trọng tải lớn đện tận vùng có hàng nông sản để bôc dỡ cho thuận tiện, giải phóng 

nhanh lượng nông sản tồn đọng. 

Chỉ đạo các phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên 

xuống địa bàn để thống kê lượng nông sản còn tồn đọng dể báo cáo về các huyện 

thị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên cơ sở phương án, tiến hành xây dựng Kế hoạch cụ thể địa phương để 

triển khai ứng phó với dịch beengj Covid-19. 

Về hoa xuân, giảm chi phí tiền thuê mặt bằng cho các đối tượng thương lái 

tham gia vào chợ hoa xuân, hỗ trợ, miễn giảm phí thuê mặt bằng cho người trồng 

hoa trực tiếp tham gia vào chợ hoa. 

2.8 Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố 

Phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập danh sách 

những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, Hợp tác xã và hộ nông dân có sản xuất 

hàng nông sản bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 tham mưu cho Ủy ban nhân dân 

cùng cấp để có giải pháp chỉ đạo trong việc giải cứu hàng nông sản 

Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành văn bản chỉ 

dạo, tuyên truyền vận động nhân dân, công chức, viên chức , người lao động trên 

địa bàn hưởng ứng ưu tiên sử dụng hàng nông sản tại địa phương. 

Trên đây là phương án giải cứu hàng nông sản và hoa Xuân trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19. Sở Công Thương kính đề nghị Ủy ban nhân tỉnh xem 

xét chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận:      

- Bộ Công Thương (B/cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/cáo); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp và phát triển NT (P/hợp); 

- Cục Quản lý thị trường (kiểm tra);  

- Liên đoàn lao động tỉnh (phói hợp); 

- Hiệp hội DN tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hội    

doanh nhân Nữ 

- Ủy ban nhân dân các huyện,TX,TP; 

- Các Doanh nghiệp ngành Công Thương; 

- Đài Phát thanh và TH tỉnh (đưa tin); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, QLTM, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Binh 
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