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Vv phục hồi sản xuất nông nghiệp
sau giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg
khu vực Nam bộ

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương khu vực Nam bộ
Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, tiêu
thụ, xuất khẩu nông sản, thủy sản đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu long
sau hơn 2 tháng áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg;
Sau khi trao đổi với Bộ Y tế trong phối hợp tổ chức thực hiện Chỉ thị số
26/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy
sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế thống nhất đề nghị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống
dịch Covid-19 ban hành Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng linh hoạt, an toàn và kiểm
soát hiệu quả dịch Covid-19 ”. Để thúc đẩy phục hồi sản xuất, lưu thông, tiêu thụ,
xuất khẩu nông sản, thủy sản, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các tỉnh,
thành phố thực hiện đúng theo các quy định về phóng chống dịch bệnh của Chính
phủ và quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã thống kê danh mục và đề xuất Bộ Y tế ưu
tiên phân bổ vắc xin cho lực lượng lao động trực tiếp thu hoạch, bảo quản, vận
chuyển, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản tại các địa phương. Đề nghị UBND
tỉnh, thành phố chỉ đạo ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng lao động này cũng như
hướng dẫn thống nhất điều kiện người lao động được đi làm, di chuyển trong vùng,
liên vùng tương ứng mức độ tiêm 1 mũi, tiêm đủ 2 mũi, xét nghiệm và đã khỏi bệnh
cũng như phương pháp xử lý khi có ca nhiễm để người dân, doanh nghiệp sớm xây
dựng phương án phục hồi sản xuất kinh doanh nông sản thủy sản.
2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì làm đầu mối trao đổi thống nhất
với các Sở ngành liên quan trong tỉnh và các tỉnh giáp ranh có chung vùng nguyên
liệu sản xuất tham mưu thống nhất các quy định cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho
các công đoàn thu hoạch hoặc thương lái, đại lý nguyên liệu có thể di chuyển giữa
các địa phương để thu hoạch, cung ứng và tiêu thụ nông sản, nhưng vẫn đảm bảo
các quy định phòng chống dịch bệnh.
3. Chỉ đạo các Sở ngành liên quan hướng dẫn cụ thể tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp, thương lái lưu thông, vận chuyển các loại vật tư nông nghiệp giữa các tỉnh,
thành phố phục vụ cho sản xuất và chế biến nông sản, thủy sản đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng trong nước và xuất khẩu tăng cao trong các tháng cuối năm.
4. Chỉ đạo các Sở ngành liên quan thống nhất với các doanh nghiệp cho phù
hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương hướng dẫn mô hình “3 tại chỗ mở rộng”,

“3 xanh”, “1 cung đường nhiều điểm đến”,“ y tế tại chỗ” hoặc kết hợp để xây dựng
phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, cũng như thành lập các Tổ thẩm định liên
ngành có sự tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phê duyệt
phương án phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian nhanh
nhất.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh,
thành phố khu vực Nam bộ nghiên cứu triển khai./.
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