
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  

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

Số:    572   /SNN-KHTC 

V/v rà soát lương thực, thực phẩm, 

ổn định thị trường trong thời gian xảy ra 

dịch Covid-19. 

Quảng Trị, ngày    06   tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện công văn số 1421/UBND-TM ngày 01/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Trị về công tác ổn định thị trường trong thời gian xảy ra dịch 

Covid-19; Để đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân trong thời gian 

xảy ra dịch bệnh Covid 19, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các địa 

phương thực hiện và báo cáo các nội dung sau: 

1. Rà soát lương thực, thực phẩm dự trữ trong dân đến thời điểm hiện nay 

và các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội cho người dân (theo phụ lục đính kèm) 

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn căn cứ vào tình hình sinh trưởng phát 

triển của các loại cây trồng, vật nuôi vụ Đông Xuân 2019-2020 để ước tính năng 

suất, sản lượng (lúa, ngô, sắn và các cây thực phẩm; gia súc, gia cầm, thủy sản), 

đồng thời nêu những kiến nghị đề xuất để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và 

tiêu thụ nông sản trên địa bàn. 

3. Đề xuất các giải pháp hỗ trợ để tổ chức sản xuất vụ Hè Thu 2020 ứng 

phó với tình hình khô hạn, xâm nhập mặn và dịch bệnh Covid-19. 

Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (Qua Phòng Kế hoạch Tài 

chính) và bản mềm qua địa chỉ Email: phongkehoachqt@gmail.com trước ngày 

13/4/2020 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

                                            

Nơi nhận:      
- Như trên;  

- VP UBND tỉnh (B/c); 

- GĐ Sở, các PGĐ Sở; 

- Các Chi cục: TTBVTV, CNTY, TS. 

- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Thanh Hiền 
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Phụ lục 1 

BẢNG RÀ SOÁT LƢƠNG THỰC THỰC PHẨM DỰ TRỮ TRONG DÂN 

 (Kèm theo công văn số    572   /SNN-KHTC ngày 06  tháng 4 năm 2020 của  

Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Loại lƣơng thực 

thực phẩm dự 

trữ 

Số lƣợng 

(tấn) 

Ƣớc thời gian sử 

dụng hết nguồn 

dự trữ (Tháng) 

Giải pháp 

đảm bảo anh 

ninh lƣơng thực 

Ghi chú 

Thóc, gạo     

Thực phẩm (rau, 

đậu, củ, quả….) 

    

Thủy sản nuôi 

(tôm, cá) 

   Hàng 

tươi 

sống 

....     

     

     
 

Phụ lục 2 

BẢNG ƢỚC NĂNG SUẤT, SẢN LƢỢNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH VỤ 

ĐÔNG XUÂN 2019-2020 

 (Kèm theo công văn số      572      /SNN-KHTC ngày   06  tháng 4 năm 2020 của Sở 

Nông nghiệp và PTNT) 
 

Cây trồng Diện 

tích gieo 

trồng 

(ha) 

Ƣớc NS 

(tạ/ha) 

Ƣớc sản lƣợng 

(tấn) 

Sản lƣợng 

tăng, giảm so 

với vụ ĐX 

trƣớc (tấn) 

Ghi chú 

Lúa      

Ngô       

Lạc      

Sắn      

Rau đậu các 

loại 
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Phụ luc 3 
BẢNG RÀ SOÁT TỔNG ĐÀN, ƢƠC TÍNH SẢN LƢỢNG XUẤT CHUỒNG 

MỘT SỐ VẬT NUÔI CHỦ YẾU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 (Kèm theo công văn số     572    /SNN-KHTC  ngày  06   tháng 4 năm 2020 của  

Sở Nông nghiệp và PTNT) 
 

Loại vật nuôi 
Số lƣợng 

(con) 

Ƣơc tính sản 

lƣợng thịt hơi 

xuất chuồng 

Sản lƣợng tăng, 

giảm so với 

cung kỳ năm 

trƣớc  (tấn) 

Ghi chú 

Trâu     

Bò     

Lợn     

Gà     

Vịt     

….     
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