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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên 

kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 

 

Ngày 09/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề để xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi 

liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng 

thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự họp có 

đại diện lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công Thương, 

Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Chi 

nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND huyện Cao Lộc và UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo 

nội dung cuộc họp, ý kiến phát biểu của các thành phần tham dự, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kết luận như sau:  

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát 

triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xác 

lập quyền sở hữu trí tuệ và xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp 

giai đoạn 2020 - 2025 để lãnh đạo, chỉ đạo tạo bước đột phá, thúc đẩy phát triển 

nông nghiệp, nông thôn tỉnh thời gian tới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Nghị quyết đã chủ động 

tổng kết đánh giá thực trạng phát triển vùng nguyên liệu, chuỗi liên kết sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm 

trên địa bàn, qua đó chỉ ra những hạn chế, yếu kém, giải pháp khắc phục, làm cơ 

sở xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua xem xét, thảo 

luận UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ giao; dự thảo Nghị quyết có 

kết cấu, nội dung cơ bản đáp ứng yêu cầu. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng dự thảo, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng thời bổ sung, làm 

rõ một số nội dung cụ thể sau:     

1. Thời gian thực hiện Nghị quyết: thống nhất giai đoạn từ 2020 đến 

2030. Theo đó cần nghiên cứu, bổ sung các quan điểm, mục tiêu chung, mục 
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tiêu cụ thể (phân kỳ 02 giai đoạn là 2020-2025 và 2026-2030), trên cơ sở đó đề 

ra nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. 

2. Tên tiêu đề Nghị quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 

hợp Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, thống nhất đề xuất để bảo đảm các 

thuật ngữ sử dụng chính xác, đúng chuyên ngành, bao trùm được nội dung Nghị 

quyết, đồng thời thể hiện được các vấn đề trọng tâm, điểm nhấn cần tập trung 

giải quyết. 

3. Một số nội dung cụ thể: 

- Mục I. Khái quát tình hình: cần biên tập lại cho gọn, mạch lạc hơn, phản 

ánh toàn diện, đúng thực trạng phát triển vùng nguyên liệu, liên kết chuỗi giá trị 

nông nghiệp, xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn làm cơ sở đề xuất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn tới. Giữa thực trạng và định 

hướng cần có sự chuyển tiếp để gắn kết giữa các mục. 

- Về quan điểm: biên tập lại cho ngắn gọn, rõ nét, bao quát được các vấn 

đề, trong đó cần làm nổi bật được các nội dung về: phát triển tạo ra sản phẩm 

hàng hóa đủ lớn; sản phẩm sản xuất ra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp 

ứng tiêu chuẩn chất lượng, thị trường khó tính; quảng bá, xúc tiến thương mại, 

xây dựng thương hiệu sản phẩm; thay đổi tư duy nhận thức, cơ cấu lại, đổi mới 

mô hình tổ chức sản xuất, phương thức sản xuất... 

- Về mục tiêu: biên tập lại, bổ sung thêm một số định hướng đó là: sản 

phẩm sản xuất ra để xuất khẩu (loại sản phẩm gì, giá trị, khối lượng), sản xuất ra 

sản phẩm sạch, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, thị trường... 

- Mục III. Nhiệm vụ, giải pháp: không tách thành từng nội dung như dự 

thảo, biên tập lại lồng ghép nhiệm vụ với giải pháp để tránh sự trùng lặp. Bổ 

sung các nhiệm vụ, giải pháp về: công tác lãnh đạo chỉ đạo, vai trò của cấp ủy 

đảng; công tác quy hoạch; quản lý đất đai; chế biến; khoa học và công nghệ; 

nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã; đào tạo nguồn nhân lực, lao động 

nông thôn; thu hút đầu tư; nguồn vốn đầu tư; phát triển hạ tầng nông nghiệp, 

nông thôn; xúc tiến thương mại, kết nối thị trường... 

- Mục IV. Tổ chức thực hiện: cần rà soát lại bảo đảm phân giao nhiệm vụ 

đúng đối tượng, chức năng, thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống tổ chức 

Đảng, trong đó cần làm rõ đơn vị tổ chức thực hiện, đơn vị theo dõi, giám sát. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn chỉnh nội dung 

theo đúng yêu cầu, trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 20/6/2020./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thành phần dự họp; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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