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Kính gửi: 
 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Đội Quản lý thị trường số 2; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT. 

 

Thực hiện Văn bản số 232/UBND-KT ngày 21/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản. 

Để chủ động chỉ đạo sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, tăng cường liên kết, 

kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản của huyện, 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại 

Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 04/10/2021 về tiêu thụ sản phẩm nông sản 
của huyện trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

- Thường xuyên chủ động rà soát tình hình sản xuất tất cả các loại nông 

sản hiện có, thống kê cụ thể về quy mô, sản lượng các loại nông sản chủ lực tại 
địa bàn; hướng dẫn các hộ, cơ sở, HTX, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản 

xuất phù hợp, hợp lý nhằm đảm bảo cân đối giữa cung và cầu, phục vụ nhu cầu 
tại chỗ và tiêu thụ nội địa liên vùng; hướng dẫn thực hiện có hiệu quả công tác 

kết nối tiêu thụ nội địa giữa các doanh nghiệp sản xuất, HTX, bà con nông dân 
với doanh nghiệp thu mua, cơ sở chế biến, các hệ thống phân phối… 

- Ưu tiên ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất, bảo 
quản chế biến, đa dạng hóa sản phẩm; Hướng dẫn, khuyến khích thực hiện 

chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ…;  
khuyến khích các cơ sở, các HTX, doanh nghiệp đầu tư liên kết với nông dân 

trong chuỗi giá trị. Nâng cao giá trị và bảo đảm chất lượng nông sản trước khi 
tiêu thụ, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng 

thương hiệu nông sản của địa phương. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tiêu thụ nông sản, không để đứt gãy 
chuỗi sản xuất nông nghiệp, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân và thúc đẩy tăng 

trưởng, tổ chức liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản 
để nâng cao giá trị gia tăng.  

- Tăng cường công tác quản lý về chất lượng, an toàn thực phẩm, đảm bảo 
kiểm soát chặt chẽ tình hình sử dụng hóa chất, chất kích thích, chất tăng 

trọng…trong toàn chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm đáp ứng nhu cầu của thị 
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trường. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Người 

Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang, nhằm thúc đẩy tiêu thụ 
nông sản tại địa bàn. Hướng dẫn, tuyên truyền và có định hướng đưa hộ sản xuất 
nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông 

nghiệp, nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng hóa thiết yếu khi có dịch COVID-19. 

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, HTX, doanh nghiệp thường xuyên cập 

nhật thông tin tình hình giá cả, yêu cầu của thị trường để chủ động việc thu hoạch, 
thu mua hàng hóa, tính toán các phương án cung ứng hợp lý để tránh ùn ứ hàng 

nông sản, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế. 

- Tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản.  

2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động "Người Tuyên Quang ưu tiên sử 

dụng nông sản Tuyên Quang".  Chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tăng cường công tác kết nối, tiêu thụ 

nông sản cho nông dân.  

- Chủ động làm việc với các đơn vị phân phối để kết nối hỗ trợ tiêu thụ sản 
phẩm nông sản cho Nhân dân trên địa bàn huyện; hướng dẫn các doanh nghiệp, 

Hợp tác xã, trang trại, hộ sản xuất về các điều kiện, tiêu chuẩn cung ứng sản phẩm 
nông sản đảm bảo chất lượng theo yêu cầu; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ năng ứng dụng 

thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

3. Đội Quản lý thị trường số 2 

 Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân phân phối hàng hóa, mở thêm các điểm bán hàng nông sản an toàn 

thực phẩm để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Triển khai thực hiện có hiệu quả 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận 

động "Người Tuyên Quang ưu tiên sử dụng nông sản Tuyên Quang". 

4. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

 Chỉ đạo cán bộ phụ trách xã, thị trấn bám sát cơ sở, sát đồng ruộng, đôn 
đốc, vận động, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc cây trồng đúng quy trình kỹ thuật để 
cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nông sản cho nhu cầu 

tiêu thụ trong và ngoài huyện. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, 
chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thủy sản. Xây dựng, triển khai các mô 

hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số trong nông nghiệp. Tăng cường quảng bá, tiêu 
thụ nông sản thông qua các kênh xúc tiến thương mại, dịch vụ, thương mại điện tử. 

5. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 

28/12/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương 
mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn và đảm bảo 

cung cấp hàng hóa thiết yếu khi có dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
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6. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

- Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn rà soát, chuẩn bị đầy 

đủ các điều kiện cho sản xuất vụ tiếp theo, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nông sản cho 
nhu cầu tiêu thụ trong và và ngoài huyện; thực hiện liên kết hiệu quả vùng nguyên 
liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản để nâng cao giá trị gia tăng. 

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân xã, 
thị trấn trong việc thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản bảo 

đảm tiến độ và hiệu quả; xây dựng, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, từng 
bước đưa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển 

kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; tăng cường quảng bá, tiêu thụ nông sản thông 
qua các kênh xúc tiến thương mại, dịch vụ, nhất là thương mại điện tử. 

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp 
phòng, chống các loại dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng và thủy sản. 

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tổ 
chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và 

xuất nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ động tham 
mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

Phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân 
dân, hội viên, đoàn viên thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Người Tuyên Quang ưu tiên sử 
dụng nông sản Tuyên Quang”. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

{Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; (Báo cáo) 
- TT Huyện uỷ;               
- TT HĐND huyện;                                 
- Như trên; (Thực hiện)  
- Sở Nông nghiệp và PTNT;  
- Chủ tịch UBND huyện;  
- Các Phó Chủ tịch UBND huyện;  
- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội huyện; 
- Chánh VP, Phó CVP HĐND và UBND huyện;  
- Lưu: VT, NN&PTNT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Ma Phúc Khứu 
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