Trong những năm trở lại đây, khoai lang tím là cây trồng chủ lực ở xã Tân Thành,
huyện Bình Tân, Vĩnh Long, trở thành nguồn thu chính đối với nông dân và chủ yếu được
xuất khẩu đến Trung Quốc. Từ năm 2020, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp,
chuyên gia và thương lái Trung Quốc không thể sang Việt Nam thu mua khoai lang tím. Vì
vậy, dù khoai đã đến thời gian thu hoạch nhưng nông dân không thể thu hoạch vì chưa tìm
được nguồn tiêu thụ và giá bán rẻ như cho. Nhiều hộ gia đình trồng khoai lang tím Nhật
đang phải đối mặt với nguy cơ mất trắng, thua lỗ nặng bởi giá khoai lang xuống thấp và
không có người thu mua. Những cánh đồng khoai lang tím bạt ngàn từng mang đến niềm
vui cho biết bao nhiêu nông dân, nay sắp trở thành nỗi buồn và thất vọng.
Hưởng ứng Thư ngỏ của UBND xã Tân Thành, huyện Bình Tân, Vĩnh Long, Công
đoàn Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên đã kêu gọi viên chức, người lao động
làm việc tại Khoa đặt mua khoai lang tím ủng hộ cho nông dân.
Sự kêu gọi đã nhận được sự hướng ứng nhiệt tình của không chỉ viên chức – người
lao động trong mà còn ngoài Khoa tham gia. Từ ngày 28/05/2021 đến ngày 04/06/2021, gần
1.000kg khoai lang tím đã được đặt mua để ủng hộ giúp đỡ bà con nông dân. Số khoai lang
tím này được vận chuyển về Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên và sau đó được
giao đến từng mạnh thường quân đã đặt khoai.
Sự chung tay san sẻ của viên chức – người lao động hi vọng sẽ giúp cho bà con nông
dân phần nào khó khăn trong thời gian này./.

(Nguồn: https://nhandaovadoisong.vn/nhip-song/vinh-long-khoai-lang-mat-gia-nguoi-nong-dan-rot-nuoc-mat-28835)

