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V/v tiếp tục hỗ trợ công ty Lộc trời
trong việc xây dựng chuỗi liên kết
sản xuất và tiêu thụ lúa

Kính gửi: Ủy ban nhân các huyện: Đức Linh,
Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình.

Nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao trình độ
sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường; vào ngày 10 tháng 11 năm
2020, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm
việc giữa lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các
huyện: Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình và lãnh đạo của các cơ
quan, đơn vị có liên quan cùng với Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời (sau đây
gọi tắt là Công ty Lộc trời) về dự án xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ
lúa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Tại buổi làm việc, Công ty Lộc trời đã trình bày nội dung cũng như
phương án triển khai thực hiện trong việc xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu
thụ lúa, gạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến; trên cơ sở báo cáo của Công ty
Lộc trời, các thành viên dự họp đồng tình và đánh giá cao mục tiêu, nội dung
liên kết mà phía Công ty xây dựng dự kiến triển khai trong thời gian đến; để
chuỗi liên kết sớm được thực hiện, đề nghị sau buổi họp Công ty Lộc trời bố trí
thời gian trực tiếp làm việc với từng địa phương để bàn cụ thể nội dung, địa bàn,
thời gian…triển khai thực hiện.
Vì vậy, để chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo giữa Công ty Lộc Trời
cùng với các tổ hợp tác/ hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa, gạo
tại địa phương sớm được hình thành, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban
nhân dân các huyện và các đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo một số nội dung
sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện:
- Chỉ đạo các phòng, ban liên quan, Ủy ban nhân dân các các xã khẩn
trương phối hợp với Công ty Lộc Trời để cùng với các tổ hợp tác/ hợp tác xã,
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa, gạo xây dựng các chuỗi liên kết sản
xuất, tiêu thụ lúa, gạo đảm bảo kịp thời, đồng, hiệu quả, đúng quy định. Theo
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đó, giao cho các phòng, ban, đơn vị liên quan chủ trì và báo cáo kết quả định kỳ
về Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi chỉ đạo.
- Thông tin, tuyên truyền về nội dung liên kết hợp tác giữa địa phương với
Công ty Lộc Trời để cho người dân biết; hướng dẫn hợp tác xã, tổ hợp tác trong
việc phát triển sản xuất lúa, gạo theo hướng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu
chuẩn VietGAP, sản xuất hữu cơ để nâng cao chất lượng sản phẩm.
2. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật,
Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy
sản, Trung tâm Khuyến nông), trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, quan
tâm hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Lộc trời các nghiệp vụ có liên quan trong việc
liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo.
3. Công ty Lộc trời:
Chủ động đề xuất và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các huyện,
các phòng, ban liên quan của huyện và các địa phương để thống nhất nội dung,
phương án liên kết để sớm hình thành vùng sản xuất lúa, gạo theo chuỗi liên kết
từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn huyện đảm bảo mục tiêu và
phương án đề ra.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện sớm triển khai thực hiện; trong quá
trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các
huyện, các đơn vị liên quan kịp thời có ý kiến về Sở Nông nghiệp và PTNT để
tổng hợp, phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, PGĐ Sở (đ/c Tấn);
- Các Chi cục: TT&BVTV, PTNT,
QLCLNLTS;
- Trung tâm Khuyến nông;
- Phòng NN&PTNT các huyện:
ĐL, TL, HTB, BB;
- Công ty CP tập đoàn Lộc Trời;
- Lưu: VT, VP, Bình (11)
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