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     Bình Phước, ngày 03 tháng 10  năm 2021 
V/v kết nối tiêu thụ sản phẩm quả 

nhãn xã Thanh Lương, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước. 
 

 

    Kính gửi:  

     - Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương; 

     - Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; 

     - Phòng KT/KTHT các huyện, thị xã, thành phố; 

 

 Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ Công Thương về 

việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị 

trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông 

sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; 

Công văn số 1895/UBND-KT ngày 10/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước về việc tập trung chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. 

 Hiện nay, sản phẩm quả nhãn tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình 

Phước đang trong thời gian thu hoạch với sản lượng 300 tấn. Nhưng do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ của các hộ gia đình, hợp tác xã rất khó khăn. 

 Do đó, để tháo gỡ khó khăn cho các hộ gia đình, hợp tác xã kết nối tiêu 

thụ sản phẩm quả nhãn tại xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước 

trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Sở Công Thương 

Bình Phước kính đề nghị Vụ Thị trường trong nước, Sở Công Thương các tỉnh, 

thành phố hỗ trợ giới thiệu kết nối tới các doanh nghiệp thu mua, nhà phân phối 

tìm hiểu thông tin, ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm. Đề nghị Phòng Kinh tế/ 

Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thông tin đến các đơn vị cung cấp, 

tiểu thương tại các chợ; Siêu thị Coopmart, BHX Bình Phước có nhu cầu để 

biết, trao đổi, kết nối, hợp tác và hỗ trợ tiêu thụ. 

 Thông tin sản phẩm: Quả nhãn sản lượng 300 tấn, có giấy chứng nhận 

VietGap và Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể; Giá bán: 5000/kg tại vườn; Đầu 

mối liên hệ: Anh Dũng, số điện thoại: 0965.969.383 

 Kính đề nghị Vụ Thị trường trong nước, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 

quan tâm, hỗ trợ./. 
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