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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /KH-UBND Hà Nam, ngày        tháng       năm 2021 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản  

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

(theo Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ) 

 
 

Thực hiện Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Kế hoạch thực hiện Đề án với nội dung như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án Đổi mới 

phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-

TTg ngày 09/02/2021 và làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện toàn diện, 

đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. 

 2. Yêu cầu 

- Phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các 

Sở, ban, ngành và các địa phương nhằm triển khai đồng bộ các chương trình, 

nhiệm vụ của Đề án Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. 

- Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản phải gắn với quá 

trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chương trình xây dựng nông thôn mới và 

ứng dụng khoa học công nghệ. Đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông 

sản phải phù hợp với đặc điểm, quy mô, cấp độ của lực lượng sản xuất, gắn với 

khả năng đáp ứng của mỗi loại nông sản. 

- Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các chủ thể sản xuất, kinh 

doanh hàng nông sản thuộc các thành phần kinh tế; đồng thời nhà nước có những 

chính sách phù hợp nhằm khuyến khích đầu tư ứng dụng công nghệ cao trong nuôi, 

trồng nông nghiệp và thủy sản; xây dựng mô hình các chuỗi liên kết sản xuất - phân 

phối - tiêu dùng nhằm tạo lập và phát triển thị trường trong nước bền vững. 

- Kế thừa những điểm mạnh của các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông 

sản hiện có, giảm lượng nông sản tiêu thụ thông qua kênh tiêu thụ truyền thống 

(không liên kết) và tăng lượng nông sản tiêu thụ qua kênh liên kết và kênh hợp nhất 

gắn với việc ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc nông sản. 

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương; tổ chức triển khai 



 2 

 

thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và kết hợp lồng ghép với các đề án, chương trình, 

kế hoạch đã được ban hành. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Phát triển đa dạng các phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo 

chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử và truy xuất nguồn gốc, 

phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ, đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và 

yêu cầu của thị trường. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, đúng quy hoạch và 

yêu cầu của thị trường, trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, truy xuất 

nguồn gốc nông sản. 

- Củng cố và phát triển mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ như là 

một trung gian cần thiết giữa người nuôi, trồng với các doanh nghiệp sản xuất, 

chế biến, phân phối và ngân hàng, để tổ chức cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu 

ra cho nông dân. 

- Xây dựng cơ chế ràng buộc, gắn kết giữa các chủ thể chính trong kênh 

tiêu thụ nông sản; thiết kế các chính sách hỗ trợ nhằm khuyến khích các chủ 

thể liên kết hữu cơ với nhau từ khâu cung ứng vật tư, sản xuất, đến tiêu thụ các 

sản phẩm nông sản. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Công tác thông tin, truyền thông 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề 

án và các chính sách về phát triển nông nghiệp nhằm nâng cao nhận thức của tổ 

chức, cá nhân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức kinh doanh 

tiêu thụ nông sản và tạo sự đồng thuận, thống nhất trong triển khai thực hiện. 

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-

CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về giải pháp khuyến khích thúc đẩy doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu quả, bền vững; Nghị định số 98/2018/NĐ-

CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để hỗ trợ và tạo nguồn 

lực cho các chủ thể tham gia kênh tiêu thụ nông sản thời gian tới. 

- Xây dựng và triển khai các chương trình truyền thông về sản phẩm nông 

sản chủ lực của tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp 

nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất có cơ hội quảng bá sản phẩm, 

hàng hóa của mình trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Tăng cường quản lý quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng sản 

phẩm nông sản 

- Quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất an toàn, khuyến khích các cơ sở sản 

xuất hàng hóa tập trung áp dụng các quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-53-nq-cp-2019-giai-phap-thuc-day-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-hieu-qua-418925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-quyet-53-nq-cp-2019-giai-phap-thuc-day-doanh-nghiep-dau-tu-vao-nong-nghiep-hieu-qua-418925.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
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tốt (VietGap), nông nghiệp hữu cơ … đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi 

trường, tiến tới sản xuất sản phẩm nông sản hữu cơ, đảm bảo nông sản được tiêu 

thụ trong chuỗi giá trị đáp ứng đủ tiêu chuẩn không chỉ trong nước mà theo tiêu 

chuẩn của các nước nhập khẩu trong ngắn hạn và dài hạn. 

- Tăng cường công tác kiểm định, kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm 

nông sản được sản xuất trên địa bàn tỉnh cũng như hàng hóa nhập từ các địa 

phương khác, phát hiện xử lý nghiêm hàng nông sản không đảm bảo chất lượng 

an toàn thực phẩm. 

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng nhằm kiểm 

soát tốt luồng lưu thông hàng nông sản. 

3. Chú trọng hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng 

thương hiệu nông sản 

- Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh hàng 

nông sản xây dựng và thực hiện hiệu quả các đề án xúc tiến thương mại theo Quyết 

định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà 

Nam, Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Đẩy mạnh hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại cho các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông sản tham gia chương trình xúc tiến 

thương mại quốc gia, vùng miền, chương trình kết nối cung cầu giữa các tỉnh, 

thành phố trong cả nước.  

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản; xây dựng 

thương hiệu nông sản, từng bước mở rộng thị trường trong nước; hạn chế việc lệ thuộc 

vào một số thị trường xuất khẩu không chính ngạch giảm rủi ro. Đặc biệt, đẩy mạnh 

quảng bá nông sản của tỉnh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, sàn 

giao dịch thương mại khác, các trang mạng xã hội (facebook, zalo,…) 

- Tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch gắn với phát triển các điểm giới 

thiệu, quảng bá các sản phẩm chủ lực đặc trưng tiêu biểu của tỉnh, các sản phẩm 

công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ và làng nghề truyền thống phục vụ nhu cầu của khách du lịch tại các khu, 

điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các hoạt động kết nối đưa nông sản của tỉnh vào các chuỗi phân 

phối bán buôn, bán lẻ, các bếp ăn tập thể, nhà hàng, siêu thị, chợ, cửa hàng bán 

nông sản an toàn..; tổ chức các hội thảo, diễn đàn kết nối, tiêu thụ quảng bá các 

sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh 

nông sản xây dựng nhãn hiệu sản phẩm, in tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

4. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và áp dụng truy xuất 

nguồn gốc trong kinh doanh tiêu thụ nông sản 



 4 

 

- Triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 

3078/KH-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai, áp dụng 

và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Kế hoạch 

số 2478/KH-UBND ngày 03/12/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát 

triển thương mại điện tử tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025. 

- Đẩy mạnh ứng dụng phần mềm “Hỗ trợ truy xuất nguồn gốc xuất xứ đối 

với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Nam” để bảo đảm hỗ trợ doanh nghiệp, 

hộ sản xuất gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà nam bảo vệ thương hiệu, uy 

tín; bảo vệ người tiêu dùng tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sử dụng 

mã số mã vạch, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, các tiêu chuẩn quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.  

- Hỗ trợ xây dựng Logo nhãn hiệu và in tem truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm cho cơ sở (doanh nghiệp, hợp tác xã) sản xuất các sản phẩm nông sản 

sạch, sản phẩm được cấp chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận 

Hà Nam, các sản phẩm OCOP của tỉnh.  

5. Phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản 

- Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp luật liên 

quan đến phát triển liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản và các chính sách 

ưu đãi, phát triển hạ tầng thương mại để tạo đồng bộ, thuận lợi cho phát triển các 

loại hình kết cấu hạ tầng thương mại, đặc biệt tại khu vực nông thôn và các loại 

hình có tính lan tỏa như trung tâm logistic, chợ đầu mối. 

- Rà soát các quy định pháp luật về đất đai, thuế, khoa học công nghệ và 

các pháp luật khác có liên quan để đề xuất sửa đổi, bổ sung tạo điều kiện xây 

dựng cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ 

nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn như: 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP, Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Hà Nam; Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh;  

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, ưu đãi và hỗ 

trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

 - Củng cố và phát triển hợp tác xã thương mại và dịch vụ: Tham mưu, xây 

dựng cơ chế, tổ chức hỗ trợ việc hình thành và phát triển hợp tác xã thương mại 

dịch vụ, lấy đó là một  trong những trọng tâm thúc đẩy tiêu thụ nông sản cho các 

hộ/nhóm hộ/tổ hợp tác sản xuất nhỏ lẻ. 

 - Rà soát, xây dựng cơ chế ràng buộc các chủ thể khi tham gia chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ nông sản; nhằm đảm bảo cho các chuỗi liên kết bền vững,.... 

6. Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại 

- Tổ chức đánh giá kết quả triển khai quy hoạch phát triển Công nghiệp - 

Thương mại trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề xuất các nội dung quy hoạch phát 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
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triển hạ tầng thương mại giai đoạn tiếp theo để tích hợp vào quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh tạo cơ sở pháp lý định hướng thu hút các 

nguồn lực xã hội vào phát triển đồng bộ các loại hình kết cấu hạ tầng thương 

mại, đặc biệt tại khu vực nông thôn. 

- Nâng cấp, phát triển chợ truyền thống, kết hợp với từng bước nâng cao 

chất lượng dịch vụ của chợ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống hàng ngày 

của người dân trên địa bàn nông thôn; tập trung cải tạo, nâng cấp các chợ đô 

thị tại trung tâm huyện, thị xã, thành phố hiện có; tiếp tục kiện toàn và nâng cao 

năng lực quản lý của các Ban quản lý chợ, khuyến khích phát triển chợ đảm bảo 

an toàn thực phẩm, chợ văn minh thương mại.  

- Tập trung chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ sang 

cho doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 

20/4/2020 của UBND tỉnh ban hành quy trình chuyển đổi mô hình quản lý kinh 

doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

chợ và nhằm huy động các thành phần kinh tế đầu tư, kinh doanh, khai thác và 

quản lý chợ, từng bước xã hội hoá hoạt động đầu tư phát triển chợ. 

- Tiếp tục phát triển các trung tâm Logistics nhằm tạo điều kiện thuận lợi 

cho lưu chuyển hàng hóa và bảo quản, tiêu thụ nông sản. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch từ các nguồn: 

Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa khác. 

2. Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tài chính từ các tổ chức, cá 

nhân, các doanh nghiệp tham gia thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp 

luật; lồng ghép các nhiệm vụ được giao cho các sở, ngành, địa phương 

trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã 

hội, khuyến nông, chương trình khoa học và công nghệ khác có liên quan. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch này, 

định kỳ tổng hợp, đánh giá và báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Công Thương kết quả 

thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị thuộc Bộ Công Thương tổ chức thực 

hiện các Dự án UBND tỉnh được giao tại Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 

09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các 

chính sách khuyến khích ưu đãi và hỗ trợ các chủ thể tham gia liên kết tiêu thụ 

nông sản. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kết cấu 
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hạ tầng thương mại, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và đẩy mạnh ứng 

dụng thương mại điện tử trong tiêu thụ nông sản. 

- Phối hợp với lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa nói chung 

thu mua nông sản nói riêng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh nông sản của các 

thương nhân nước ngoài. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị đề xuất khen thưởng hàng năm 

đối với các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các sản phẩm có uy tín tham gia 

tích cực triển khai Đề án trình UBND tỉnh và Bộ Công Thương khen thưởng. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện các hoạt 

động xúc tiến thương mại nông nghiệp; triển khai có hiệu quả các chương trình, 

kế hoạch được phê duyệt. Hướng dẫn việc triển khai thực hiện Nghị định 

số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp được 

cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Nam và Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã phê duyệt để 

hỗ trợ, tạo nguồn lực cho các đơn vị tham gia kênh tiêu thụ nông sản trong thời 

gian tới. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và môi trường và đơn vị liên quan 

hướng dẫn các địa phương xây dựng quy hoạch vùng sản xuất các mặt hàng 

nông sản chủ lực, có ưu thế của địa phương; định hướng phát triển các nhà máy 

chế biến nông sản phù hợp với quy hoạch sản xuất nhằm tạo điều kiện cho việc 

hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với truy xuất nguồn 

gốc, tạo nguồn cung hàng nông sản ổn định đảm bảo an toàn thực phẩm cho các 

doanh nghiệp kinh doanh nông sản. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, định hướng và hỗ 

trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất phát triển các sản 

phẩm nông nghiệp theo hướng mô hình chuỗi nông sản an toàn; đạt tiêu chuẩn 

GAP, hữu cơ, GMP, HACCP, ISO... tạo nguồn cung ứng sản phẩm thực phẩm 

nông sản an toàn, chất lượng cao, có truy xuất nguồn gốc nhằm hướng đến thị 

trường trong nước và xuất khẩu. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Tham mưu thực hiện có hiệu quả về cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; các cơ chế chính sách khuyến 

khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Công Thương định hướng công tác 

tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh; phối hợp với UBND các huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo Đài truyền thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã tuyên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-98-2018-nd-cp-chinh-sach-khuyen-khich-phat-trien-hop-tac-san-xuat-san-pham-nong-nghiep-387110.aspx
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truyền; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh các nội dung của Đề án đổi 

mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản và Kế hoạch thực hiện Đề án. 

5. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và đầu tư, các đơn vị 

liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các dự án 

được giao tại Quyết định số 194/QĐ-TTg. 

6. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì triển khai các chương trình hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ 

trong sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, nâng cao chất lượng 

sản phẩm; hỗ trợ đăng ký sở hữu trí tuệ, xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ 

dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông sản. 

7. Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa nói chung thu mua nông sản nói 

riêng, đặc biệt là hoạt động kinh doanh nông sản của các thương nhân nước ngoài. 

8. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tham mưu triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về củng cố và phát triển mô hình hợp tác xã 

thương mại và dịch vụ trung gian giữa người nuôi, trồng với các doanh nghiệp 

sản xuất, chế biến, phân phối và ngân hàng, để tổ chức cung ứng đầu vào và tiêu 

thụ đầu ra cho nông dân. 

9. Các hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 

Các hội, hiệp hội chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để 

được cung cấp thông tin về Đề án, kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch để kịp 

thời thông tin đầy đủ, chính xác đến các hội viên; hỗ trợ các hội viên tiếp cận, 

tham gia các chương trình. 

10. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà Nam 

Chỉ đạo tổ chức tín dụng ưu tiên vốn đẩy mạnh đầu tư trong lĩnh vực nông 

nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-

CP; phát triển đa dạng các sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng nhằm hỗ trợ hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ nông sản của người dân, doanh nghiệp. 

11. Các Sở, ban, ngành khác 

Theo chức năng, nhiệm vụ tham gia phối hợp triển khai thực hiện Kế 

hoạch, ưu tiên bố trí nguồn lực và lồng ghép từ các chương trình, dự án có liên 

quan thuộc chức năng quản lý nhà nước được giao để tham gia, phối hợp thực 

hiện các nội dung của Kế hoạch 

12. UBND các huyện, thị xã, thành phố  

Khảo sát, lựa chọn các mặt hàng nông sản đặc trưng, có thế mạnh của địa 

phương để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình quảng bá, giới thiệu. 
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Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ triển khai thực hiện các 

chương trình, nhiệm vụ của kế hoạch này. 

Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân tại địa 

phương về đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản. 

Yêu cầu các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lồng ghép với các chương trình, đề án 

có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, chủ động phối hợp 

với các đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao tại Kế hoạch này. Định kỳ hàng năm (trước ngày 01/12) các đơn vị báo cáo 

kết quả thực hiện thông qua Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, 

Bộ Công Thương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng 

mắc các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo UBND 

tỉnh (qua Sở Công Thương) để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương (để b/cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội các DN tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, TH, NN&TNMT; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
Nguyễn Đức Vượng 
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