
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:        /SNN-KH 
V/v thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ 

và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh 
phòng, chống dịch Covid - 19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Tuyên Quang, ngày     tháng 9 năm 2021 
 

 

   Kính gửi: 
 

 
- Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản; Kiểm lâm; 
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;  

- Trung tâm Khuyến nông; 
- Phòng Kế hoạch - Tài chính; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.  
 

 

Căn cứ Văn bản số 3573/UBND-NLN ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối 

cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; Thông báo số 129/TB-UBND ngày 
21/9/2021 về Kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 

2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham 
mưu, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: 

- Nghiên cứu Chỉ thị số 26/CCT-TTg ngày 21/9/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông 

sản trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 để tham mưu, đề xuất 
thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn (có Chỉ thị số 26/CCT-TTg kèm theo). Tiếp tục thực hiện tốt nội dung 
chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 

1657/SNN-KH ngày 23/8/2021 về việc đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp 
trong điều kiện ứng phó với dịch Covid - 19; Văn bản số 1873/SNN-KH ngày 

21/9/2021 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP của Chính phủ.  

- Phối hợp Ủy ban nhân dân huyện, thành phố rà soát, chuẩn bị đầy đủ các 

điều kiện cho sản xuất, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nông sản cho nhu cầu tiêu thụ 
trong và và ngoài tỉnh, đặc biệt là các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán; 

thực hiện liên kết hiệu quả vùng nguyên liệu với sơ chế, chế biến, bảo quản để 
nâng cao giá trị gia tăng. Có giải pháp mở rộng diện tích rừng được cấp chứng 
chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 

nông thôn mới; theo dõi chặt chẽ, tổ chức ứng phó kịp thời, hiệu quả với các 
tình huống thiên tai. 

- 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. 
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- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố trong việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp bảo đảm 
tiến độ và hiệu quả; xây dựng, triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế số 

trong nông nghiệp; xây dựng mã số vùng trồng, mã định danh cho cơ sở chăn 
nuôi, cơ sở nuôi trồng thủy sản; truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, an toàn 

thực phẩm; tăng cường quảng bá, tiêu thụ nông sản thông qua các kênh xúc tiến 
thương mại, dịch vụ, nhất là thương mại điện tử. 

2. Tổ công tác số 517/QĐ-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong điều kiện dịch Covid – 19.   

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố:  

- Tiếp tục thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tại Văn bản số 1657/SNN-KH ngày 23/8/2021 về việc đẩy 

mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid - 19. 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp đảm bảo 

đúng khung thời vụ; rà soát, có giải pháp cụ thể thực hiện đối với một số cây 

trồng có diện tích đạt thấp so với kế hoạch.  

- Xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình, Kế hoạch 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2015, nhất là Đề 

án cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025. Quan tâm chỉ đạo, phát 

triển diện tích, quy mô sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn như VietGAP, hữu 

cơ, quản lý rừng bền vững FSC... 

Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, các đơn vị trực thuộc 

Sở triển khai thực hiện tốt những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu 

có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để phối hợp giải quyết./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 
- Lãnh đạo Sở; 

 - Trang thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, KH. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 
 

Nguyễn Văn Việt 
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