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Kính gửi:  Sở Công thương tỉnh Đồng Nai 

                     

Thực hiện Công văn số 4378/SCT-TM ngày 17/8/2021 của Sở Công 

thương về việc đảm bảo nguồn cung, duy trì hoạt động sản xuất, tiêu thụ và xuất 

khẩu hàng hóa nông sản trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; 

Thực hiện Công văn số 7076/UBND-NL ngày 19/8/2021 của UBND 

huyện về việc rà soát, thống kê các chuỗi sản phẩm thủy sản có sản lượng lớn 

trên địa bàn huyện; Phòng Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các 

xã, thị trấn rà soát tình hình cung ứng sản phẩm thủy sản trên địa bàn huyện, kết 

quả có 05 hộ nuôi với sản lượng 300 tấn cá rô đồng, 230 tấn cá các loại và 01 Tổ 

hợp tác có sản lượng 50 tấn cá rô đồng, cụ thể như sau: 
 

Stt Họ và tên 
Địa chỉ sản 

xuất 

Số điện 

thoại 

Loại thủy 

sản 

Sản 

lượng 

(tấn) 

Giá bán 

(đồng/kg) 

1 Vũ Xuân Trường 
Ấp 4- Xuân 

Hưng 
0975756772 

Cá rô phi, 

chép, 

trắm, ba sa 

150 15.000 

2 Vũ Xuân Hoàng 
Ấp 4- Xuân 

Hưng 
0909646324 

Cá rô phi, 

chép, 

trắm, ba sa 

50 15.000 

3 Vũ Xuân Việt 
Ấp 4- Xuân 

Hưng 
0916739073 

Cá rô phi, 

chép, 

trắm, ba sa 

30 15.000 

4 Kiều Chí Quang 
Ấp 4- Xuân 

Hưng 
0978985693 

Cá rô 

đồng 
300 

15.000-

18.000 

5 
THT Thủy sản 

Bưng Cần 

Ấp Bưng Cần 

xã Bảo Hòa 
0986856576 

Cá rô 

đồng 
50 

15.000-

18.000 
 

Hiện tại các loại thủy sản trên đã đến thời kỳ thu hoạch, đề nghị Sở Công 

thương tỉnh hỗ trợ kết nối với các đơn vị thu mua, tiêu thụ giúp người dân trên 

địa bàn huyện Xuân Lộc./. 

 
Nơi nhận:              
- Như kính gửi; 

- UBND huyện; (báo cáo) 

- Phòng KT và HT; 

- Trưởng, Phó phòng; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Thị Hiệp 

V/v chuỗi sản phẩm thủy sản có sản 

lượng lớn trên địa bàn huyện cần hỗ 

trợ kết nối tiêu thụ 
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