
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM             

TỈNH NGHỆ AN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

Số:  473  /MTTQ-BTT 
V/v tăng cường tuyên truyền, kết nối tiêu 

thụ sản phẩm dứa cho nông dân 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày 08 tháng 7 năm 2021 

Kính gửi:  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 

             các huyện, thành phố, thị xã 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhận được Công 

văn số 1267/SCT-QLMT này 05/7/2021 của Sở Công Thương Nghệ An về việc hỗ 

trợ kết nối, tiêu thụ sản phẩm dứa cho nông dân, theo đó hiện nay trên địa bàn 

huyện Quỳnh Lưu có hơn 45 ha trồng dứa, sản lượng cho thu hoạch trong tháng 

7/2021 ước hơn 1.700 tấn. Tuy nhiên, do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các 

kênh tiêu thụ chính bị đình trệ, việc tiêu thụ sản lượng dứa của người nông dân gặp 

khó khăn. 

Vì vậy, để góp phần hỗ trợ tiêu thụ sản lượng dứa cho người nông dân trên 

địa bàn Quỳnh Lưu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, thị xã tích cực phối 

hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, kêu gọi, kết nối các kênh để hỗ 

trợ tiêu thụ sản phẩm dứa cho bà con nông dân huyện Quỳnh Lưu. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 

- Tại Sở Công thương Nghệ An: Đồng chí Trần Thị Mỹ Hà, Trưởng phòng 

Quản lý Thương mại, điện thoại: 0915619579 hoặc đồng chí Nguyễn Văn Khang, 

chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, điện thoại: 0917128786. 

- Tại xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu: Đồng chí Huỳnh Ngọc Trâm, Chủ 

tịch Hội Nông dân xã, điện thoại: 0962364139 hoặc đồng chí Phan Văn Tuấn, 

Công chức xã, điện thoại: 0986608134. 

Đề nghị MTTQ các địa phương phối hợp triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh; 

- Sở Công thương Nghệ An (để biết); 

- Ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh; 

- Lưu  VT. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Lê Văn Ngọc 

 

 


