
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /BNN-CN 

V/v tháo gỡ khó khăn trong  

vận chuyển vật tư nông nghiệp phục 

vụ sản xuất và chế biến nông sản 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được phản ánh của nhiều 

doanh nghiệp chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt và lâm nghiệp về việc gặp khó khăn 

khi lưu thông, vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông 

sản,… tại một số địa phương đang có dịch Covid-19.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 789/CĐ-

TTg ngày 05 tháng 6 năm 2021 về áp dụng các biện pháp phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế để thực hiện mục tiêu kép, đồng thời góp 

phần thúc đẩy sản xuất đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho người tiêu dùng trong 

nước và xuất khẩu nông sản; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trực thuộc 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người và phương tiện vận chuyển các loại vật tư 

nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản được lưu thông trên địa bàn 

của tỉnh và liên tỉnh khi đã tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-

19 của Bộ Y tế. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nội 

dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- PTTg Lê Văn Thành (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Công an, Giao thông vận tải, Y tế; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; 

- Lưu: VT, CN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến 
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