
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /HĐND-KTNS Lạng Sơn, ngày      tháng  03 năm 2021 

V/v rà soát, cho ý kiến vào dự 

thảo Đề án đổi mới hình thức tổ 

chức sản xuất, gắn với chuỗi liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, 

xây dựng thương hiệu trong lĩnh 

vực nông lâm nghiệp giai đoạn 

2021 – 2025, định hướng đến năm 

2030. 

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Hiện nay UBND tỉnh đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu rà 

soát, xây dựng và ban hành Đề án đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với 

chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực 

nông lâm nghiệp giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Sau khi 

nghiên cứu dự thảo Đề án, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như 

sau: 

1. Phần căn cứ pháp lý của dự thảo Đề án: Ngày 09/02/2021 Thủ tướng 

Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 194/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Đổi 

mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021 - 2025 định 

hướng đến năm 2030, trong đó có những nội dung liên quan đến dự thảo Đề án 

đang được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng. Đề nghị cần tích 

hợp thêm Quyết định trên vào phần căn cứ pháp lý của dự thảo Đề án. 

2. Phần mục tiêu của dự thảo Đề án: Tại Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 

09/02/2021 phần Phụ lục Danh mục các dự án chủ yếu để thực hiện đề án nêu 

tại mục 1 trang 7 có nêu: Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND các tỉnh chủ trì 

thực hiện Dự án truy xuất nguồn gốc nông sản: (i) Chuẩn hóa hệ thống quản lý 

sản xuất của một số hàng nông sản (đã đạt được tiêu chí OCOP, dự kiến 1000 

sản phẩm) của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được phân phối tại hệ 

thống phân phối hiện đại, các bếp ăn tập thể; (ii) Kiểm soát và minh bạch thông 

tin về sản phẩm; (iii) Xây dựng, hoàn thiện các website quản lý của các doanh 

nghiệp kinh doanh nông sản và (iv) Xây dựng phần mềm tạo mã QR CODE và 

cập nhật mã QR CODE cho các sản phẩm, công khai trên website của từng đơn 

vị.  

Đề nghị bổ sung: Hình thành và phát triển đa dạng các phương thức kinh 

doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững có ứng dụng thương mại điện tử 
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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 (trong nước và quốc tế).  

3. Phần giải pháp của dự thảo Đề án: Tại Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 

09/02/2021 phần Phụ lục Danh mục các dự án chủ yếu để thực hiện đề án nêu 

tại phần III trang 8: Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lạng Sơn và doanh 

nghiệp kinh doanh nông sản chủ trì thực hiện các Dự án xây dựng kho ngoại 

quan dự trữ, bảo quản nông sản và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu ở khu vực cửa 

khẩu với mục tiêu là: Xây dựng kho dự trữ, chế biến và bảo quản nông sản 

nhằm chủ động thị trường và giá nông sản xuất khẩu sang thị trường Trung 

Quốc hạn chế tình trạng ép giá, ép cấp nông sản; tạo bước đột phá, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, thương hiệu cho nông sản Việt Nam khi xuất khẩu sang 

Trung Quốc, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu ngày càng 

cao giữa Việt Nam và Trung Quốc.  

Đề nghị bổ sung: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách, pháp 

luật liên quan đến 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, kho sơ 

chế, bảo quản, chế biến sản phẩm...theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021. 

4. Về dung lượng dự thảo Đề án: Đề nghị cần xem xét điểm 3, mục III, 

phần thứ ba (trang 15) xây dựng và phát triển chuỗi liên kết một số sản phẩm 

chủ lực, biên tập gọn lại và nên lập thành phụ biểu kèm theo Đề án giảm bớt 

dung lượng Đề án. 

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của 

Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn 

với chuỗi liễn kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh 

vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2030, tạo chuyển biến trong phát triển sản 

xuất nông lâm, nghiệp trên địa bàn, cần xây dựng Đề án theo hướng đề án 

khung, gọn hơn, sau khi ban hành Đề án cần xây dựng các kế hoạch cụ thể để 

triển khai đi vào trọng tâm giải quyết các mục tiêu nhiệm vụ căn bản đó là xây 

dựng các chuỗi giá trị, đổi mới mạnh mẽ hình thức tổ chức sản xuất, bảo quản, 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm.  

Trân trọng đề nghị UBND tỉnh xem xét chỉ đạo cơ quan chuyên môn cập 

nhật bổ sung những góp ý trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực HĐND tỉnh;       

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh; 

- Phòng CTHĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 



3 

 

 

 


		2021-03-16T14:15:42+0700


		2021-03-16T14:15:42+0700


		2021-03-16T14:15:42+0700




