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Số:          -CV/TĐTN-PT 
“V/v tăng cường hỗ trợ người dân 

thu hoạch và tiêu thụ nông sản” 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

Trà Vinh, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn  

                                          và Đoàn trực thuộc. 

  

Thực hiện Công văn số 7777-CV/TWĐTN-TNNT, ngày 23/8/2021 của Ban 

Bí thư Trung ương Đoàn “về việc tăng cường hỗ trợ người dân thu hoạch và tiêu 

thụ nông sản”. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân đặc biệt là chuỗi cung ứng sản xuất, 

gây ra tình trạng nông sản không có lao động thu hoạch, ùn ứ nông sản tại các 

vùng trọng điểm; nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của 

cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tham gia công tác phòng chống dịch 

bệnh. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành 

đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ người dân thu hoạch 

và tiêu thụ nông sản, cụ thể như sau: 
 

1. Triển khai các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ trực tiếp người 

dân thu hoạch nông sản 
 

Tăng cường thành lập đội thanh niên tình nguyện, triển khai các mô hình 

hỗ trợ bà con nhân dân thu hoạch nông sản như: mô hình “Biệt đội áo xanh”, 

“Áo xanh ra đồng”,… Phối hợp với lực lượng vũ trang tại địa phương trực 

tiếp đến tận nơi hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản. 
 

2. Triển khai chương trình “Kết nối nông sản – San sẻ yêu thương – 

Vượt qua đại dịch” 
 

- Chủ động phối hợp và đề xuất với các cơ quan chức năng và các đơn vị 

liên quan triển khai chương trình kết nối nông sản và cung cấp danh sách 

các mặt hàng nông sản cần hỗ trợ, điểm bán, đầu mối liên hệ để thuận tiện 

trong kết nối và tiêu thụ. 
 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá rộng rãi về các sản phẩm nông 

sản cần tiêu thụ, kết nối đến các nhà mua và đông đảo người dân thông qua 

nhiều kênh thông tin và nhiều phương thức, trong đó quan tâm đến các nền tảng 

đa phương tiện, các hình thức truyền thông hiện đại, chủ động tìm kiếm các 

nền tảng tiêu thụ nông sản và các nhóm chợ đầu mối đang hoạt động trên các 

mạng xã hội để đăng tải thông tin sản phẩm cần tiêu thụ.  

 



- Liên kết với các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc để hỗ trợ 

đăng tải quảng bá tiêu thụ nông sản; trong điều kiện cho phép thành lập các 

điểm bán tương trợ công cộng đảm bảo nguyên tắc 5K để thúc đẩy tiêu thụ 

nông sản cho người dân. 

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành 

đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai hiệu quả kết nối nông sản hỗ trợ người dân 

phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT Tỉnh đoàn; 

- Lưu: VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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