Thc hin Ch th ca Th tng Chính ph v thúc y sn xut, lu thông, tiêu th và xut khu nông sn trong bi cnh
phòng, chng dch bnh COVID-19; ch o ca Phó Th tng Chính ph Lê Vn Thành v tình hình ùn tc nông
sn ti các ca khu trên a bàn tnh Lng Sn, tng cng h tr tiêu th nông sn ti th trng trong nc nhm gim áp
lc cho th trng xut khu, B Công Thng yêu cu các n v thuc B, S Công Thng các tnh, thành ph trc thuc
Trung ng, các Hip hi ngành hàng, doanh nghip khn trng thc hin môt sô nôi dung quan trong.
ng dng thng mi in t phân phi và tiêu th sn phm hang hoa nông san
Bô Công Thng giao V Th trng trong nc phi hp Cc Xúc tin thng mi và các n v y mnh các hot ng kt ni
cung cu, m rng th trng tiêu th nông sn ca các a phng ti th trng trong nc thông qua các hot ng xúc
tin thng mi, kt ni cung cu; tng cng ng dng thng mi in t trong tiêu th nông sn gim áp lc cho th trng
xut khu hin ang gp khó khn do chính sách iu tit ca khu ca mt s nc có biên gii vi Vit Nam.
Bô Công Thng cung ê nghi Cc Xúc tin Thng mi phi hp các n v thuc B y mnh các hot ng xúc tin thng
mi m rng th trng xut khu nông sn, c bit là th trng mi ngoài th trng xut khu truyn thng.
Cc Thng mi in t và Kinh t s lam u mi ch trì, phi hp các S Công Thng a phng y mnh qung bá sn phm
nông sn trên các kênh thng mi in t. H tr các a phng thúc y tiêu th lng nông sn ln (ã, ang và s vào v
thu hoch) các a phng trên các sàn giao dch thng mi in t.
Khuyn khích xut khu chính ngch qua các ca khu quc t
Bô Công Thng giao Cc Xut nhp khu phi hp hng dn thông tin cho doanh nghip xut khu khuyn khích
xut khu chính ngch qua các ca khu quc t, ca khu chính.
Bên canh o, phi hp vi n v chc nng thuc B Giao thông vn ti x lý tình trng thiu container rng và có gii
pháp gim cc vn ti phc v xut khu và nhp khu.
Ch ng phi hp vi các a phng có ca khu c bit các tnh biên gii phía Bc kp thi h tr doanh nghip tháo g
khó khn trong hot ng xut, nhp khu, bo m thông quan hàng hóa xut, nhp khu c thun li.
Bô Công Thng cung yêu cu V Th trng châu Á - châu Phi ch ng trao i các c quan và a phng phía
Trung Quc v vic m thêm các ca khu, thông quan cho xut khu nông sn, c bit là rau, trái cây; lam âu
mi phi hp vi các n v chc nng m ca th trng nông sn chính ngch sang Trung Quc (su riêng, khoai
lang, chanh leo, na, bi, t yn, thy sn…)…
S Công Thng các tnh, thành ph trc thuc Trung ng phi hp các s, ngành liên quan to iu kin thun li nht
cho hot ng kinh doanh ca các doanh nghip, hp tác xã sn xut, ch bin, phân phi các mt hàng nông sn
trên a bàn; h tr, hng dn các doanh nghip, hp tác xã phân phi m thêm các im bán hàng c nh và lu
ng (theo úng quy nh ca pháp lut) ti các khu công nghip, khu ông dân c m rng th trng tiêu th các mt
hàng nông sn, ng thi phc v ti a nhu cu ca ngi dân trc, trong và sau Tt Nguyên án Nhâm Dn.
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4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
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