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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp 

về sản xuất tiêu thụ nông sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời  

 

Ngày 26/7/2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức buổi cuộc họp trực 

tuyến với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời về tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh 

Hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời; đại diện 

Sở Công Thương, Tiến sĩ Trần Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Tư vấn 

Kinh tế hợp tác - Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp - Phát triển nông thôn II. Sau 

khi nghe lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời báo cáo về tình hình sản xuất, 

tiêu thụ của Công ty và các đề xuất, kiến nghị liên quan; ý kiến của các đại biểu tham 

dự cuộc họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến kết luận như sau: 

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Y tế và 

các cơ quan liên quan tích cực hỗ trợ nhân viên, lực lượng 3 cùng, phương tiện vận 

chuyển của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (gọi tắt là Tập đoàn Lộc Trời) đi lại 

nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Về thị trường tiêu thụ nếp: Hiện nay giá nếp trên địa bàn tỉnh ở mức thấp, đề 

nghị Tập đoàn Lộc Trời nghiên cứu, có giải pháp xuất khẩu sang thị trường 

Campuchia nơi có nhu cầu lớn đối với sản phẩm này.  

3. Về phòng, chống dịch Covid-19: Đề nghị Tập đoàn Lộc Trời tiến hành xét 

nghiệm sàng lọc phân loại 3 nhóm nguy cơ (nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và 

nguy cơ cao) đối với lực lượng công nhân viên của Tập đoàn. Đồng thời, nghiên cứu 

mua máy kiểm tra dịch Covid-19 hiện đại hơn (qua kiểm tra bằng hơi thở) nhằm phục 

vụ xét nghiệm nhanh cho lực lượng tham gia Dự án 123 (Dự án sản xuất lúa rải vụ) 

và những người liên quan; rà soát danh sách có nhu cầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 

phục vụ nhu cầu thu mua nông sản và cung ứng vật tư cho sản xuất trong thời gian 

tới (bao gồm cả nông dân tham gia Dự án 123), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn để Sở gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.  

4. Về triển khai Dự án 123: Đồng ý triển khai thí điểm trong vụ Thu Đông 2021 

với diện tích phù hợp, làm cơ sở thuận lợi để triển khai trong vụ Đông Xuân 2021 - 

2022. Giao UBND các huyện tích cực hỗ trợ Tập đoàn Lộc Trời triển khai Dự án. 

5. Giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp Tiến sĩ Trần Minh Hải chuẩn 

bị các thủ tục thành lập Liên hiệp Hợp tác xã, đảm bảo yêu cầu và quy định hiện 

hành; đồng thời thành lập Tổ công tác xúc tiến nhanh việc vận động thành lập Liên 
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hiệp Hợp tác xã. Liên hiệp Hợp tác xã phải thực hiện được các dịch vụ mới như: Trực 

tiếp nhận giao khoán đất của người dân, nông dân chăm sóc đồng ruộng theo hướng 

dẫn của Liên hiệp Hợp tác xã. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Trần Anh Thư đến sở, ngành tỉnh, các cơ quan liên quan biết, tổ chức 

thực hiện./.  

 

Nơi nhận:              KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CT, PCT UBND tỉnh Trần Anh Thư;                                      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Sở: NNPTNT, CT, YT, GTVT; 

- Hội Nông dân tỉnh, LMHTX tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời; 

- TS Trần Minh Hải;  
- LĐVP UBND tỉnh;  

- Phòng: KTN, KGVX, HCTC;                          
- Lưu VT.     

                                                                                                                                                                                                                             

Đinh Minh Hoàng    
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