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Kính gửi:   Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 
 

Chương trình phối hợp phát triển các chuỗi cung ứng rau, thịt an toàn cho 

thành phố Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả bước đầu (đã 

thiết lập được 786 chuỗi giữa Hà Nội và 21 tỉnh/thành phố (chiếm 48% số chuỗi 

của cả nước) với hầu hết sản phẩm nông lâm thủy sản; vận hành hệ thống truy xuất 

nguồn gốc thực phẩm nông lâm sản thuỷ sản thành phố Hà Nội 

(www.hn.check.vn, check.gov.vn); thường xuyên tổ chức quảng bá, kết nối tiêu 

thụ sản phẩm chuỗi....) góp phần quan trọng thúc đẩy giao thương nông lâm thủy 

sản an toàn giữa Hà Nội với 21 tỉnh/thành phố. 

Để phát huy kết quả đã đạt được, mở rộng triển khai chương trình trên cả 

nước theo phương pháp tiếp cận mới, đặc biệt là nâng cao chất lượng, giá trị gia 

tăng sản phẩm; nâng cấp chuỗi cung ứng thành chuỗi giá trị ngành hàng bền 

vững, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, tổ chức truyền thông quảng bá, kết nối 

và xúc tiến thương mại sản phẩm trong và ngoài nước, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội (Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) xây dựng dự thảo Chương trình “Đảm 

bảo an toàn thực phẩm. nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giao thương 

giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước giai đoạn 2021-

2025” (xin xem dự thảo gửi kèm).  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi dự thảo Chương trình nêu 

trên đến Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có kết nối giao 

thương sản phẩm nông lâm thủy sản với thành phố Hà Nội để xin ý kiến góp ý. 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (qua Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản) trước ngày 25/9/2021 (đồng gửi email: 

ngochuyen.nafi@mard.gov.vn). 

Rất mong nhận được ý kiến góp ý và đề xuất của Ủy ban Nhân dân các 

tỉnh, thành phố./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- UBND thành phố Hà Nội; 

- Sở NN&PTNT Hà Nội; 

- Lưu: VT, QLCL. 

   KT. BỘ TRƯỞNG 

    THỨ TRƯỞNG 

  

 

 

  Trần Thanh Nam 
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