UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 196 /UBND-KT&HT

Vĩnh Tường, ngày 20 tháng01 năm 2022

V/v hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu
thụ sản phẩm Thanh Long, dưa hấu
của tỉnh Bình Thuận, tỉnh Long An

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn;
- Chi Hội doanh nghiệp huyện Vĩnh Tường;
- Các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn huyện.
Thực hiện văn bản số 111/SCT-QLĐT&HTQT ngày 19/01/2021 của Sở
Công thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ tuyên truyền, kết nối tiêu thụ sản
phẩm Thanh Long, dưa hấu của tỉnh Bình Thuận, tỉnh Long An;
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tỉnh Long An có sản phẩm Thanh
long và Dưa hấu đang vào vụ mùa thu hoạch với sản lượng lớn. Tuy nhiên, hoạt
động xuất khẩu qua các cửa khẩu, lối mở biên giới các tỉnh phía Bắc không
thông quan được, đồng thời do đại dịch Covid-19 đang tiếp tục lan rộng, có diễn
biến phức tạp dẫn đến việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa gặp nhiều khó khăn.
Để tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm hỗ trợ cho các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận, tỉnh Long An kết nối tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh tìm kiếm đối
tác, mở rộng thịtrường trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hiện nay. UBND
huyện Vĩnh Tường đề nghị UBND các xã, thị trấn, Chi hội doanh nghiệp huyện
Vĩnh Tường, các Trung tâm thương mại, Siêu thị, chợ trên địa bàn huyện phối
hợp tuyên truyền thông báo rộng rãi đến các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở phân
phối, chuỗi bán lẻ,…về thông tin các sản phẩm quả Thanh Long, quả Dưa hấu
của tỉnh Bình Thuận và tỉnh Long An.Thông tin chi tiết liên hệ cụ thể như sau:
1. Đối với sản phẩm quả Thanh Long, Dưa hấu của tỉnh Bình Thuận:
- Sở Công Thương Bình Thuận: ông Trần Văn Khanh - Trưởng phòng
Quản lý thương mại. Điện thoại: 0901 231 043.
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận: ông Nguyễn Bộ Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và
thủy sản. Điện thoại: 0909 250 461.
- Hiệp hội thanh long Bình Thuận: ông Võ Huy Hoàng - Chủ tịch Hiệp
hội. Điện thoại: 0913 932 446./
2. Đối với sản phẩm quả Thanh Long của tỉnh Long An:
- Hiệp hội Thanh long tỉnh Long An: Ông Nguyễn Quốc Trịnh - Chủ tịch
Hiệp hội thanh long, Tel: 0963.422.422 hoặc ông Nguyễn Phương - Hội trưởng
kinh doanh - Hiệp hội Thanh long Long An, Tel: 0918.779.263.
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- Các đơn vị, doanh nghiệp cần hỗ trợ thông tin liên hệ Sở Công thương:
Ông Trần Thanh Toản - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương
mại, tel: 0989.617.663; Bà Nguyễn Thị Thùy Trang - PTP Quản lý thương mại,
tel: 0902.542.130; Ông Nguyễn Huỳnh Đức - Trưởng phòng Xúc tiến thương
mại, tel: 0979.784.847.
(Sao gửi kèm theo Văn bản số 117/SCT-QLTM&HTQT ngày 14/01/2022 của Sở
Công thương tỉnh Bình Thuận; Văn bản số 103/SCT-QLTM ngày 12/01/2022
của Sở Công thương tỉnh Long An)
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị
phản ánh với UBND huyện Vĩnh Tường qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng để tổng
hợp báo cáo Sở Công thương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công thương (p/h);
- Các cơ quan đơn vị;
- Cổng TT-GTĐT huyện;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Tường

Hoàng Tuấn Tam

