ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 546 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 20 tháng 5 năm 2020

V/v ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 đến các Hợp tác xã
nông nghiệp trên địa bàn Huyện

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Nguyễn Thanh Hùng
tại Công văn số 846/VPUBND-KT ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến các
Hợp tác xã nông nghiệp, Ủy ban nhân dân Huyện báo cáo kết quả như sau:
Toàn huyện có 12 Hợp tác xã nông nghiệp với 1.915 thành viên. Kết quả
hoạt động: Tổng doanh thu đạt 18.178 triệu đồng/HTX (bình quân 1.514,8 triệu
đồng/HTX), lãi bình quân 157,3 triệu đồng/HTX. Hầu hết các HTX đều hoạt động
từ 02 ngành nghề trở lên đáp ứng nhu cầu phục vụ cho thành viên, nông dân trên
địa bàn Huyện. Tập trung các hoạt động dịch vụ như: Tưới tiêu, cúng ứng vật tư
đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV,…), trợ vốn… Ngoài ra, môt số ít Hợp tác
xã hỗ trợ thành viên trong liên kết và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.
Trong 12 Hợp tác xã nông nghiệp, Hợp tác xã sản xuất - tiêu thụ rau an toàn xã
Long Thuận có kết nối tiêu thụ sản phẩm cho thành viên nhưng đã chủ động hợp đồng
cung cấp sản phẩm cho siêu thị Coopmart, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn
và phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa (không tham gia xuất khẩu) nên không ảnh hưởng
tồn đọng nông sản, giá bán thấp. Các Hợp tác xã còn lại phục vụ tưới tiêu nên không chịu
tác động của dịch bệnh Covid-19.
Ủy ban nhân dân Huyện báo đến Sở Nông nghiệp và PTNT nắm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).
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