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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

Số: 405  /MTTQ-BTT 
V/v hỗ trợ tiêu thụ các loại sản phẩm nông 

sản của các tỉnh dịch bệnh Covid-19  

diễn biến phức tạp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

    

Kính gửi:  - Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành, thị 

 

Ngày 10 tháng 6 năm 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

Nghệ An nhận được Công văn số 1079/SCT-QLTM, ngày 08/6/2021 của Sở Công 

thương về việc “triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều Bắc 

Giang trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp”, Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

các huyện, thành, thị triển khai các nội dung sau: 

1. Phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tham 

gia hỗ trợ tiêu thụ các loại nông sản của các địa phương vùng dịch nói chung và 

sản phẩm nông sản vải thiều Bắc Giang nói riêng được Bộ Công thương giao cho 

Nghệ An hỗ trợ tiêu thụ 100 tấn vải. 

2. Đề nghị Mặt trận các huyện, thành, thị phối hợp với các tổ chức thành 

viên liên kết các siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối hàng hóa 

trên địa bàn, tham gia hỗ trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm vải thiều trên kênh phân 

phối, bán hàng của mình. Đồng thời, tổng hợp đăng ký số lượng vải thiều Bắc 

Giang về Cục Quản lý thị trường Nghệ An trước ngày 16/6/2021 để kịp thời đặt 

hàng, vận chuyển sản phẩm về Nghệ An. 

3. Thông tin liên hệ: 

- Cục Quản lý thị trường Nghệ An, số 94 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An. 

- Liên hệ: Đ/c Nguyễn Hồng Phong - Phó Cục trưởng (ĐT: 0912.488.387), 

Đ/c Lê Thị Luyến - Phó phòng Nghiệp vụ tổng hợp (ĐT: 0988.371.015, email: 
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luyenleqlttna@gmail.com), Đ/c Trần Thị Bảo Giang - Bí thư Đoàn Thanh niên 

(ĐT: 0968.274.168, email: giangttb@dms.gov.vn). 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị phối hợp các tổ chức thành viên 

triển khai thực hiện./. 

 TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
Nơi nhận:     
- Như kính gửi; 

- BTT MTTQ tỉnh; 

- Sở Công thương; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Các Ban, VP MTTQ tỉnh; 

- Lưu: VP, Ban TC-TG. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Thiết Hùng 
 


