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Kính gửi: 
 
 

- Các sở: Nông nghiệp và PTNT; Công thương; 
Ngoại vụ; Y tế; Giao thông Vận tải - Xây dựng; 
Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Các tổ chức Đoàn thể;   

-  Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lào Cai; 
- Báo Lào Cai; 

- Đài PTTH tỉnh.  
 

Ủy ban Nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1470/SCT-TM ngày 

26/8/2021 của Sở Công Thương về việc báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ 
chuối quả trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Giao Sở Công thương, Sở Ngoại vụ và các cơ quan quản lý tại cửa khẩu 

Tiếp tục trao đổi (bằng công hàm hoặc hội đàm trực tuyến) thông qua các 
kênh đề nghị phía Trung Quốc sớm tháo gỡ khó khăn cho việc thông quan mặt 

hàng chuốt của Lào Cai.  

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Phối hợp với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản - Bộ Nông 
nghiệp và PTNT hỗ trợ các doanh nghiệp liên kết tiêu thụ chuối quả của tỉnh 

Lào Cai tìm kiếm các thị trường mới.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, 

thu hoạch, bảo quản nông sản đảm bảo an toàn dịch bệnh, kéo dài thời gian 
chăm sóc, thu hái, bảo quản trên cây để giảm áp lực tiêu thụ; hỗ trợ doanh 

nghiệp/HTX trong việc quảng bá tiêu thụ các sản phẩm sau chế biến. 

- Quy hoạch diện tích trồng chuối phù hợp với nhu cầu tiêu thụ ổn định của 

doanh nghiệp và có hướng chế biến bảo quản được lâu dài. 

3. Giao Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng  

- Hướng dẫn, hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp vận tải, kinh doanh vận tải, 

kinh doanh sản xuất nông sản về phương án hoạt động vận chuyển hàng hóa vừa 
đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai; hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
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doanh mặt hàng chuối trong việc đăng ký phương tiện vận chuyển vào luồng 
xanh để tạo điều kiện cho việc lưu thông sản phẩm chuối đi các tỉnh, thành phố 

được thuận lợi.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu ưu tiên tiêm vắc xin phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 cho lực lượng lái xe vận chuyển nông sản, vật tư nông 
nghiệp và những người thu gom nông sản trên địa bàn tỉnh vào danh sách được 
tiêm chủng theo đợt tiêm chủng tỉnh phê duyệt.  

4. Các cơ quan thông tin truyền thông, cơ quan, tổ chức, đoàn thể:  

- Đẩy mạnh thông tin, giới thiệu quảng bá nông sản của tỉnh Lào Cai (trong 

đó có chuối quả) để người dân được biết và tin tưởng tiêu dùng. 

- Tuyên truyền nhân dân chung tay hỗ trợ tiêu thụ chuối quả bằng cách: 

Giới thiệu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu thụ chuối cho nhân dân hoặc ưu 
tiên sử dụng sản phẩm chuối quả trong các bữa ăn thay thế các sản phẩm quả 

tươi khác. 

5. Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Lào Cai 

- Xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền trong việc giãn nợ, giảm lãi, phí cho 
các tổ chức, hộ gia đình, hợp tác xã vay vốn sản xuất nông nghiệp nói chung và 

sản xuất chuối quả nói riêng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; đồng thời hỗ 
trợ các tổ chức, hộ gia đình, hợp tác xã sản xuất chuối quả được tiếp cận với các 
khoản vay ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

Căn cứ văn bản này, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.  

Nơi nhận:  
- CT, PCT1; 
- Như trên; 
- CVP, PCVP3; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;  
- Lưu: VT, NLN2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 
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