
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG THÁP
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

___________ _____________________________________ 

Số:           /UBND-KT Đồng Tháp, ngày            tháng         năm 2021 

V/v đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện 

thu mua, vận chuyển lúa gạo  

vụ Hè Thu, Thu Đông 2021 

giữa các tỉnh  

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Tổng Công ty Lương thực miền Bắc; 

- Tổng Công ty Lương thực miền Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Long An; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; 

 - Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ. 

 

Đồng Tháp là một trong những địa phương nằm trong vùng trọng điểm 

sản xuất lúa gạo khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp 

đã và đang trong thời gian thu hoạch lúa vụ Hè Thu 2021 và bắt đầu thu hoạch 

lúa vụ Thu Đông 2021.  

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đa số 

các nhà máy xay xát, chế biến lúa gạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tạm 

ngưng hoạt động để đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; đồng 

thời, qua rà soát, thống kê có khoảng 70% sản lượng lúa của Đồng Tháp được 

chế biến, tiêu thụ từ các tỉnh như: An Giang, Tiền Giang, Long An,… 

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

và để tạo điều kiện thu hoạch lúa vụ Hè Thu và Thu Đông 2021 trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp kịp thời, đảm bảo tiến độ thu hoạch, tránh thất thoát; Ủy ban nhân dân 

tỉnh Đồng Tháp có ý kiến như sau: 

1. Đề nghị Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Tổng Công ty Lương 

thực miền Nam, các đơn vị thành viên và các doanh nghiệp sớm triển khai thực 

hiện việc hỗ trợ thu mua lúa gạo trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Long An, An Giang, 

Vĩnh Long và Thành phố Cần Thơ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn làm đầu mối, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

Đồng Tháp hỗ trợ, tạo điều kiện, cho phép người lao động và các phương tiện 

vận chuyển nông sản, vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp 

lưu thông đến địa bàn tỉnh, thành phố để thu hoạch, thu mua lúa gạo. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp làm đơn 

vị đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan và địa phương tạo điều kiện thuận 



2 

 

lợi cho người lao động, các phương tiện vận chuyển nông sản, vật liệu phục vụ 

sản xuất nông nghiệp của các tỉnh, thành phố khi lưu thông đến địa phận Đồng 

Tháp
1
, đảm bảo thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 Tỉnh, các quy định hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 có liên 

quan theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp rất mong Quý Doanh nghiệp và Ủy ban 

nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT/UBND Tỉnh; 

- Sở NN&PTNT các tỉnh: Tiền Giang, Long 

An, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp và 

Thành phố Cần Thơ; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-TNữ. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Tuấn 

 

 

 

 

                                           
1
 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tỉnh Đồng Tháp ; Địa chỉ: số 533, Quốc lộ 30, xã Mỹ Tân, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 

0277 3851.427; Di động: 0939 868 639. 
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