ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 401 /UBND-KT

Đồng Tháp, ngày 08 tháng06 năm 2021

___________

V/v rà soát, tổng hợp tình hình
nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ
trên địa bàn tỉnh

_____________________________________

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và
Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, trước tình hình
đó, nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đang thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo
thực hiện công tác phòng, chống dịch. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt
động giao thương trong và ngoài nước, trong đó, lĩnh vực nông nghiệp chịu tác
động nặng nề.
Thời gian qua, Ủy ban nhân dân Tỉnh đã có nhiều văn bản yêu cầu các đơn
vị, địa phương thực hiện rà soát, tổng hợp nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ được
trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp để kịp thời có giải pháp hỗ trợ1. Tuy nhiên, việc phối
hợp giữa các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong tham mưu thực
hiện các chỉ đạo nêu trên chưa chặt chẽ, kịp thời để xảy ra tình trạng nông sản trên
địa bàn gặp khó khăn trong tiêu thụ.
Nhằm khắc phục tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân Tỉnh có ý kiến
như sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân huyện, thành phố khẩn trương thực hiện rà soát, thống kê sản lượng nông
sản hiện còn tồn đọng, chưa tiêu thụ được và sản lượng dự kiến thu hoạch trong
thời gian tới, gửi về Sở Công Thương tổng hợp (theo mẫu báo cáo kèm theo)
trước ngày 09/6/2021 (qua Phòng Quản lý thương mại, email:
cungcau.dongthap@gmail.com)2.
Sau ngày 09/6/2021, yêu cầu các đơn vị, địa phương thường xuyên cập
nhật thông tin về lượng nông sản còn tồn đọng, định kỳ thứ Hai và thứ Tư hàng
tuần, gửi báo cáo về Sở Công Thương để theo dõi, kịp thời có giải pháp hỗ trợ.
1

Công văn số 18/VPUBND-ĐN ngày 06/02/2020 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thực hiện rà soát, tổng
hợp nông sản tồn đọng, chưa tiêu thụ được trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp; Công văn số 188/VPUBND-THVX
ngày 18/02/2021về truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại phiên họp đánh
giá tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2021; Công văn số 345/VPUBND-KT ngày 01/03/2021
của Văn phòng UBND Tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản do ảnh
hưởng của dịch COVID-19.
2
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Việt Cường, chuyên viên Phòng Quản lý thương mại, Sở Công
Thương, điện thoại: 0909370984.

2
2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các hệ thống siêu thị, trung
tâm thương mại, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và các đơn vị liên quan nghiên
cứu và thực hiện các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ nông sản. Nếu có những vấn đề vượt
thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh để chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- LÐ VP/UBND Tỉnh;
- Lưu VT, KT-TNữ.
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