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V/v triển khai một số giải pháp  

thúc đẩy tiêu thụ nông sản  

Hà Nội, ngày       tháng     năm 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW 

Thời gian qua, tình trạng nông sản bị ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc khi 

vào vụ thu hoạch vẫn xảy ra. Mặc dù, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các 

Bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt tháo gỡ bằng nhiều biện pháp, tuy nhiên vấn 

đề trên vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 

diễn biến phức tạp, Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid”, những khó 

khăn trong xuất khẩu nông sản dự kiến sẽ còn kéo dài.  

Để chủ động chỉ đạo sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố tập trung chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ động rà soát năng lực, nhu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế 

biến nông sản; thực hiện có hiệu quả công tác kết nối tiêu thụ nội địa giữa các 

doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, bà con nông dân với doanh nghiệp thu mua, 

cơ sở chế biến, các hệ thống phân phối, tiêu thụ hoặc thông qua các Diễn đàn kết 

nối tiêu thụ nông sản (như Diễn đàn kết nối nông sản 970 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn,…). 

2. Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể trong hệ thống chính trị, khuyến khích các 

doanh nghiệp tại địa phương thực hiện mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam” nhằm thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc biệt trong dịp 

Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

3. Duy trì theo dõi, dự báo và lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ, nhất là tình 

hình trước và sau Tết Nguyên đán 2022 nhằm đảm bảo cân đối cung cầu phục vụ 

nhu cầu tại chỗ và nhu cầu tiêu thụ nội địa liên vùng; đồng thời, phối hợp chặt chẽ 

với các tỉnh biên giới trong việc điều tiết thời điểm xuất khẩu hàng nông sản. 

4. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT rà soát cụ thể quy mô, sản lượng các 

loại nông sản chủ lực, triển khai có hiệu quả các giải pháp cấp mã số vùng trồng, 

quản trị vùng trồng, mã số định danh vùng nuôi, mã số ao nuôi thủy sản; thực hiện 

chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ,…và các 

tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu quy định. 

5. Quan tâm chỉ đạo việc quy hoạch, xây dựng các trung tâm logistics nông 

sản, hệ thống kho lạnh gắn với vùng nguyên liệu nhằm phân loại, sơ chế, bảo 
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quản, nâng cao giá trị và bảo đảm chất lượng nông sản trước khi tiêu thụ, xuất 

khẩu. Xây dựng phương án tổng thể chế biến nông sản theo từng mùa vụ, đa dạng 

sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng 

thương hiệu nông sản của địa phương. 

6. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá 

trình đàm phán mở cửa thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông sản, khai thác tối 

đa các FTA đã ký kết. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng cảm ơn sự đồng hành, 

phối hợp của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và các cơ quan, 

đoàn thể của địa phương, giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững, nâng tầm 

nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế và nâng cao thu nhập cho bà con nông 

dân./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- PTTg Lê Văn Thành (để b/c); 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Văn phòng Chính phủ;  

- Lãnh đạo Bộ; 

- Cục CB&PTTTNS (để t/h); 

- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Lưu: VT, VP (TH). 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Minh Hoan 
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