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V/v cung cp thông tin v san xut, tiêu thit san phm
nông nghip dam bào luu thong, cung cap hang hóa
thiêt yêu trên dja bàn Thành phô

CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phuc

Ha N5i, ngày tháng -nàm 2021

KInh gri: Sâ Cong thixcing Ha Ni
Thirc hin Chi thj s 17/CT-UBND ngày 23/7/202 1 cüa ChO tjch UBND
thành phô Ha Ni ye vic thrc hin giân cách x hti trên dja bàn Thành phô dê
phOng chông djch COVID-19, Si Nôngnghip và PTNT d xây dirng kê hoch so
63/KH-SNN ngày 24/7/2021 ye vic triên khai thirc hin Chi thj so 1 7/CT-UBND
ngành Nông nghip và PTNT, trong d, ngành nông nghip dã có báo cáo tInh hInh
san xuât, cung 1rng các san phâm nông nghip phiic vij ngixi dan Thu do trong
phOng, djch bnh Covid- 19, dê xuât UBND Thành phô các phuccng an san xuât,
cung irng h.rcing thirc, thirc phâm nông lam thOy san cüa Thành phô Ha Ni và các
giâi pháp dam bão phát trién san xuât, nguôn cung li.rang thrc, thirc phâm nông Ia
thOy san trên dja bàn trong thai gian thrc hin giãn cách xã hj.
D dam báo cOng tác chi do san xu.t, phiic v1i cho hott dng kt ni, k1
thác b sung cung rng san phm nông lam thOy san thi& yu phOng chng djch, S
Nông nghip và PTNT dã ban hành cong van s 233 1/SNN-QLCL ngày 23/7/202 1
v thông tin hoat dng san xut phic vii cung irng hang hóa thit yu phOng, chng
djch bnh covid 19 gri UBND các qun, huyn, thj xã, các dcm vj trrc thutc và
Cong van s 2332/SNN-QLCL ngày 23/7/2021 g1ri S Nông nghip và PTNT các
tinh, thành ph v vic phi hçip cung irng thirc phm và kim soát chit krçing, an
toàn thrc phm nông lam thüy san v thành ph Ha Ni.
Trngày 26/7/202 1, Sâ Nông nghip và PTNT dä ctp nht hang ngày thông
tin các diem ban san phâm nông lam thüy san cüa doanh nghip thuc ngành nông
nghip quãn l an toàn thrc phâm, thông tin các dâu mOi doanh nghip, co so các
tinh, thành phô phIa Bãc có khâ näng cung rng san phâm cho thj truOng Ha Ni gOi
SO Cong thuong (qua email: phongqltmgmail.com,) de cung cap cho các don vj
siêu thj, diem kinh doanh hang hóa thiêt yêu trén dja bàn khai thác nguôn cung hang
hOa tir các tinh lan cn trong trirOng hqp can thiêt. Cong khai danh sách tren website
cOa Chi ciic Quãn l chat lisçrng Nông lam san và Thüy san Ha Ni
(chicucquanlychatluongnlsts. hanoi.gov. vn).
Thirc hin cong van s 2377/UBND-KT ngày 26/7/202 1 v vic dam báo luu
thOng, t chirc cung 1rng hang hóa thit yu trên dja bàn Ha Ni, SO NOng nghip
và PTNT thông tin tOi SO COng throng v tInh hInh san xut, tieu thii san phm
nông lam thOy san phic vu cOng tác dam bao km thông, t chic cung Ong hang hóa
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thit yu phiic viii nhu cu cüa nhân dan trên dja bàn Ha Ni trong th?yi gian phông,
chng djch Covid-19. Cii th nhiz sau:
1. Thông tin 432 hqp tác xã, trang tri, doanh nghip, h san xut san phâm
nông lam thüy san trên dja bàn Ha Ni dê phc vi cho hot dng khai thác cung
irng hang hóa thiêt yêu trên dja bàn (Chi tiét tgi phy lyc 1 dã gin qua email:
phongqltmgrnail.com).
2. Danh sách 340 diem ban thirc phâm nông lam thüy san cüa các doanh
nghip ngành nông nghip quãn 1 ye diêu kin an toàn thirc phâm dê SO Cong
thuong tong hçp thông tin tOi ngirOi tiêu dung và h trq doanh nghip luu thông
hang hóa thông suôt ('('hi tiêt tgi phyc lyc 2 dâ gzni qua email.
phongqltrn(gmail. corn).
3. Danh sách danh sách 644 co sO dâu môi cung cap san phâm nông lam thüy
san (175 co sO cung c.p rau, Cu, qua; 73 co sO cung cp thjt gia süc, gia cam; 24 Co
sO cung cp trrng; 59 co sO cung cp thüy san; 66 cci sO cung c.p gao, 247 Co sO
cung cp nông san khác) thuc chui cung Ong 21 tinh, thành ph6 phIa Bc cung
Ong cho thj tnrOng Ha Ni d SO Cong thucrng cung cp cho các don vj siêu thj,
dim kinh doanh hang hóa thit yu trên dja bàn khai thác ngun cung hang hóa
trong truOng hçcp cn thit (Chi tié't tgi phy lyc 3 dâ gz'ri qua email:
phongqltrngmail. corn).
SO Nông nghip và PTNT tng hçip gOi SO Cong thuong d phi hqp thông
tin tOi các doanh nghip phân phi, siu thj, ci:ra hang thirc phm k& ni, tiêu thii
dam bão hang hóa thit yu phic vii nguOi tiêu dung Thu do trong thOi gian phông,
chng djch bnh.
Thông tin lien h: Chi cyc Quán lj chdt lirçrng Nóng lam san và Th
Dja chi: Sd 143, phd H Dc Di, qun Dóng Da, Ha Ni; SDT. 024.353D
hogc lien h d/c Nguyn Van Minh, sdt: 0975.
email: ccqlclnlsts_sonnptnthanoi.gov.vn, bantinqlclgrnailcom.
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