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THÔNG BÁO 

Về chế độ hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên  

Tổ công tác liên ngành thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh 

Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

 

 Thực hiện Quyết định số 1669/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác liên ngành chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ 

nông sản tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

(sau đây gọi là Tổ công tác liên ngành 1669);  

Sau khi thống nhất, Tổ công tác liên ngành 1669 thông báo về chế độ hoạt 

động và phân công nhiệm vụ của các thành viên như sau: 

I. CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH 1669 

1. Tổ công tác liên ngành 1669 hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải 

thể khi hoàn thành nhiệm vụ; các thành viên Tổ công tác liên ngành 1669 trên 

cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả 

định kỳ vào ngày 14 hằng tháng, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về Sở Công 

Thương (cơ quan tổng hợp) để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác. 

2. Tổ công tác liên ngành 1669 họp đột xuất theo yêu cầu, để đánh giá 

tình hình, thống nhất phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể hỗ trợ tiêu thụ, hỗ 

trợ thu hoạch nông sản, cung ứng các loại hàng hoá thiết yếu, vật tư phục vụ sản 

xuất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp, đề xuất phương hướng triển khai thực hiện; kiến nghị Chủ tịch UBND 

tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  

 II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TỔ CÔNG TÁC LIÊN 

NGÀNH 1669 

1. Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương - Tổ trưởng 

- Chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác; 

Triệu tập, chủ trì các cuộc họp và Phân công nhiệm vụ các thành viên của Tổ 

công tác; Triển khai thực hiện các nội dung sau cuộc họp của Tổ công tác; tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. 

- Đề xuất các nội dung liên quan của Sở Công Thương trong công tác hỗ 

trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện, thành phố trong điều kiện phòng 

chống dịch Covid-19. Chủ trì công tác phối hợp theo yêu cầu của Tổ công tác 

Bộ Công Thương triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo lực lượng nắm bắt sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hoá 

thiết yếu, vật tư phục vụ sản xuất trên địa bàn tỉnh để điều tiết việc vận chuyển, 

cung ứng một cách linh hoạt, thông suốt bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người 

dân trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát, phải cách ly, áp dụng giãn 
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cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tiếp tục thực 

hiện các chương trình, kế hoạch xúc tiến tiêu thụ nông sản; kết nối thông tin với 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, tư thương, các sàn giao 

dịch điện tử, hệ thống siêu thị, chợ đầu mối...tham gia tiêu thụ nông sản của tỉnh 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

- Tiếp nhận và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến xuất nhập 

khẩu Nông sản qua các cửa khẩu. 

- Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả hoạt động, kết quả triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ công tác; các khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác (nếu có); báo cáo đề xuất 

các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. 

2. Ông Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Tổ phó 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên 

địa bàn các huyện, thành phố trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Thực 

hiện chế độ báo cáo theo quy định. Chủ trì công tác phối hợp theo yêu cầu của 

Tổ công tác Bộ Nông Nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo công tác thống kê, nắm bắt khối lượng sản phẩm, hàng hóa nông 

sản trên địa bàn các huyện thành phố, để xây dựng phương án hỗ trợ tiêu thụ kịp 

thời, có hiệu quả.  

- Chỉ đạo việc hỗ trợ sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp trong trường hợp 

phải cách ly xã hội để phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Chỉ đạo các địa 

phương hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc, thu hoạch, bảo quản nông 

sản đảm bảo an toàn dịch bệnh; xây dựng phương án sản xuất, nuôi trồng phù 

hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19.    

- Chỉ đạo việc giám sát, kiểm tra chặt chẽ các vùng nuôi, trồng, các cơ sở 

đóng gói, chế biến trên địa bàn đặc biệt là quy trình chăm sóc, thu hoạch, đóng gói, 

bảo quản nông sản đảm bảo an toàn dịch bệnh không làm ảnh hưởng đến việc tiêu 

thụ nông sản. 

- Phối hợp triển khai các hoạt động kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản. 

3. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - 

Tổ phó 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của Sở 

Thông tin truyền thông trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các 

huyện thành phố trong điều kiện phòng chống dịch Covid. Thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định. 

- Chủ trì nội dung hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông sản qua các sàn thương 

mại điện tử; hỗ trợ dịch vụ giao nhận, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, người 

nông dân tích cực kết nối, tham gia giao dịch thương mại điện tử. 
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- Chỉ đạo, tổ chức tốt công tác truyền thông hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông 

sản;  

- Tiếp nhận thông tin bằng văn bản từ các ngành thành viên, tổng hợp, 

cung cấp cho báo chí, truyền thông. Theo dõi, xử lý những thông tin không 

chính xác, sai lệch trên báo chí và trên mạng Internet. 

4. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh  phụ trách công tác quản lý 

nhà nước về trật tự xã hội - Thành viên  

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của 

ngành Công an trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện, 

thành phố trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện chế độ báo 

cáo theo quy định. 

- Chỉ đạo tổ chức quản lý, điều tiết giao thông trên các tuyến đường tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh đảm bảo các 

yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; xây dựng 

kế hoạch, phương án phối hợp bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, điều tiết, phân 

luồng giao thông, không để tình trạng ùn tắc kéo dài nhất là dịp cao điểm; chủ 

động phối hợp làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh hiệu quả với 

các hành vi trộm cắp, bảo kê, cản trở giao thông, đầu cơ, tích trữ hàng hoá, buôn 

bán vận chuyển hàng kém chất lượng, hàng giả…để xử lý nghiêm theo quy định. 

5. Ông Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn - Thành viên 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của Ban 

Quản lý trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện, thành 

phố trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19. Thực hiện chế độ báo cáo theo 

quy định. 

- Tham mưu tổ chức hội đàm, gửi thư công tác với cơ quan chức năng 

phía Trung Quốc để nâng cao năng lực thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu, 

nhất là tiêu thụ nông sản; duy trì cơ chế trao đổi thông tin hằng ngày về tình 

hình xuất nhập khẩu hàng hóa, phòng chống dịch Covid-19 tại cửa khẩu với cơ 

quan chức năng phía Trung Quốc. 

6. Ông Nguyễn Ngọc Huy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - 

Thành viên 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của Sở 

Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các 

huyện, thành phố. 

- Phối hợp chỉ đạo tổ chức, quản lý, điều tiết giao thông; chủ trì xây dựng 

phương án phân luồng giao thông tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn cho các 

phương tiện vận chuyển nông sản, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất lưu 

thông trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện cho phép lưu thông đối với hàng hoá, lái xe 

và phương tiện vận tải giữa các vùng dịch và các vùng có nguy cơ cao với các 

khu vực khác khi có Giấy xác nhận của cơ quan y tế địa phương về đảm bảo an 

toàn dịch bệnh Covid-19. 

7. Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường - 

Thành viên 
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- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của Cục 

Quản lý thị trường trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện 

thành phố trong điều kiện phòng chống dịch Covid. Thực hiện chế độ báo cáo 

theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo, 

ký cam kết chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh; chủ trì thực hiện 

kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh, dịch vụ, chống hiện tượng 

đầu cơ găm hàng, tăng giá, ép giá, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí 

tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng… lợi dụng tình 

hình dịch bệnh để thực hiện hành vi kinh doanh bất hợp pháp, không chấp hành 

các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

8. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh - 

Thành viên 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của Cục 

Hải Quan trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện thành 

phố trong điều kiện phòng chống dịch Covid. Thực hiện chế độ báo cáo theo 

quy định. 

- Chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi xuất khẩu hàng hóa nông sản của tỉnh 

qua các cửa khẩu trong điều kiện phòng chống dịch. 

- Tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động xuất khẩu của các 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ logistics; triển khai tuyên truyền các hoạt động 

của Tổ công tác liên ngành. 

- Kịp thời cung cấp số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn quản lý khi cần thiết. 

9. Ông Nguyễn Văn Thật, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh - Thành viên 

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, đề xuất các nội dung liên quan của 

Biên phòng tỉnh trong công tác hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên địa bàn các huyện 

thành phố trong điều kiện phòng chống dịch Covid. Thực hiện chế độ báo cáo 

theo quy định. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng phương tiện, tạo 

thuận lợi trong thông quan hàng hóa nông sản tại khu vực cửa khẩu.  

- Chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự khu vực cửa khẩu; kiểm soát xuất nhập 

cảnh đối với người, phương tiện vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu qua địa bàn 

khu vực cửa khẩu. 

10. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố - Thành viên 

- Chỉ đạo thống kê, cung cấp kịp thời khối lượng, sản lượng hàng hóa 

nông sản trên địa bàn, theo từng thời vụ; các doanh nghiệp, tư thương, hợp tác 

xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất, đầu mối thu mua, sản xuất nông sản trên địa bàn 

(đơn vị thu mua, địa chỉ, người liên hệ, số điện thoại, tên sản phẩm - hàng hoá, 

phương tiện, số lượng cần hỗ trợ tiêu thụ…); phân tích, đánh giá, đề xuất kịp 

thời với tổ công tác những loại sản phẩm, nông sản cần hỗ trợ tiêu thụ. Dự báo 

khả năng cung ứng sản phẩm và nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn để tổng hợp, xây 
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dựng phương án phân phối. Thường xuyên kết nối và tổng hợp chi tiết gửi Tổ 

công tác để thực hiện tiêu thụ thuận lợi và đảm bảo an toàn. 

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, thu hoạch, vận chuyển tiêu thụ nông sản, 

vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất; tổng hợp báo cáo để kịp thời 

xử lý. 

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

sóc, thu hoạch, bảo quản nông sản đảm bảo an toàn dịch bệnh và xây dựng 

phương án sản xuất, nuôi trồng nông, lâm, thuỷ sản phù hợp với nhu cầu, khả 

năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19.   

- Huy động các lực lượng tại địa phương (Lực lượng Công an, Quân đội, 

Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hợp tác xã…) sẵn sàng hỗ trợ 

nông dân thu hoạch, vận chuyển nông sản đi tiêu thụ theo cấp độ dịch quy định; 

đề xuất Tổ công tác có phương án hỗ trợ huyện trong trường hợp vượt quá khả 

năng.  

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng, các trạm, chốt kiểm soát dịch bệnh của 

địa phương tạo điều kiện cho các phương tiện vận chuyển nông sản, nhu yếu 

phẩm phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân lưu thông trên địa bàn và ra tỉnh 

ngoài sau khi được phun khử khuẩn và đảm bảo các điều kiện an toàn dịch bệnh 

theo quy định của Bộ Y tế. 

11. Giao Trung tâm KC&XTTM thuộc Sở Công Thương:  

- Là bộ phận thường trực giúp Tổ công tác triển khai các nhiệm vụ; Thư 

ký các cuộc họp của tổ công tác; tham mưu cho Tổ trưởng thực hiện các nhiệm 

vụ của Tổ công tác. 

- Tổng hợp thông tin từ các ngành thành viên, gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông để cung cấp thông tin cho báo chí, truyền thông. 

 Trên đây là Thông báo về chế độ hoạt động và phân công nhiệm vụ các 

thành viên Tổ công tác liên ngành 1669; các thành viên Tổ công tác liên ngành  

có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; thường xuyên trao đổi, phối 

hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các thành viên, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời 

báo cáo Tổ trưởng hoặc các Tổ phó để xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các thành viên Tổ công tác liên ngành 

1669; 

- UBND các huyện, thành  phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTM. 

TỔ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 
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