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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại cuộc họp bàn về kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản
Năm 2021
Ngày 8/4/2021, đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo 598 bàn về kế hoạch sản xuất,
chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản năm 2021. Dự làm việc có lãnh đạo Sở
Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và một số
doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm xúc
tiến đầu tư báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản Quý I năm 2021,
kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu năm 2021 và các ý
kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
I. Nhiệm vụ chung
- Phát huy ưu điểm, khắc phục vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ sản
xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản năm 2020, để triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tập
trung chỉ đạo quyết liệt, rõ việc cho từng ngành, từng đơn vị, từng con người.
- Tập trung kiện toàn tổ chức, kiện toàn các tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo.
Tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo 598 trong Tháng 4 năm 2021 để triển khai Kế
hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa năm 2021.
- Thực hiện nghiêm túc công tác nắm bắt thông tin, đánh giá thị trường để
xây dựng kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu đáp ứng nhu cầu thị
trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. Nghiên cứu đề xuất mở thêm thị
trường mới, thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì thị trường tiêu thụ nông sản
hiện có.
- Đẩy mạnh các giải pháp phát triển công nghiệp chế biến, phấn đấu trong
năm 2021 có sản phẩm nông sản sau chế biến của tỉnh tham gia xuất khẩu.
II. Nhiệm vụ cụ thể
1. Sở Công Thương
- Rà soát, hệ thống hóa toàn bộ các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và
UBND tỉnh. Đề xuất thông báo các văn bản hết hiệu lực; trình sửa đổi bổ sung
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hoặc ban hành các văn bản mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chỉ đạo sản xuất, chế
biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản của tỉnh hiện nay.
- Đề xuất kiện toàn 02 tổ công tác của Ban Chỉ đạo theo hướng tinh gọn,
phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên tổ công tác; bổ sung nhiệm vụ kiểm
soát chất lượng cho Tổ công tác chỉ đạo sản xuất.
- Đề xuất tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản năm 2021
theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến (thời gian, địa điểm, nội dung, lựa
chọn các điểm cầu phù hợp hiệu quả, tổ chức các hoạt động thăm quan vùng
nguyên liệu trong khuôn khổ Hội nghị...).
- Tiếp tục nắm bắt thông tin thị trường;
- Đẩy mạnh công tác hỗ trợ hoạt động đối với các doanh nghiệp đầu mối
thu gom, chế biến tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của tỉnh.
- Nghiên cứu đề xuất thành lập làng nghề chế biến Long Nhãn.
- Khẩn trương làm việc với Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc đề
nghị hỗ trợ tỉnh Sơn La trong triển khai Kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất
khẩu nông sản năm 2021.
- Xây dựng kịch bản, chuẩn bị các phương án xử lý các tình huống khó
khăn, vướng mắc, bất lợi trong tiêu thụ, xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT
- Tập trung cao cho công tác chỉ đạo sản xuất; nắm chắc thông tin về địa
điểm sản xuất (rõ địa chỉ từng HTX, vườn sản xuất), sản lượng (dự kiến), thời
điểm thu hoạch.
- Rà soát, tạo điều kiện thuận lợi tối đa theo quy định của pháp luật và các
chính sách ưu đãi của tỉnh trong việc thẩm định hồ sơ, cấp các thủ tục, chứng
nhận cho các HTX trên địa bàn tỉnh. Công khai quy trình cấp mã vùng trồng, triển
khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng số lượng mã vùng trồng nông sản được cấp.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, đ iều
chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu đảm bảo yêu cầu
tiêu thụ cơ bản sản lượng nông sản sản xuất trong năm 2021.
- Duy trì Tổ công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, thu hoạch,
bảo quản, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu nông sản của Ban Chỉ đạo. Thực hiện việc
rà soát, phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên tổ công tác; triển khai thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ của Tổ công các theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
- Rà soát các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND ngày
28/02/2020 của HĐND tỉnh Sơn La, Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư
vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La để kịp thời hỗ trợ cho các
doanh nghiệp, HTX theo quy định (hướng dẫn cho doanh nghiệp, HTX lập hồ sơ
đề nghị hỗ trợ theo quy định).
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Xây dựng Đề án tổng thể về quảng bá, xúc tiến thương mại, xuất khẩu
nông sản năm 2021. Tham mưu đề xuất về thời gian, hình thức tổ chức các hoạt
động quảng bá xúc tiến thương mại, xuất khẩu phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh tổ
chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020
của HĐND tỉnh Sơn La, Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ động hướng dẫn các Doanh
nghiệp, HTX hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định để đề xuất giải pháp hỗ trợ
Doanh nghiệp, HTX theo quy định.
- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại điện tử; hỗ trợ HTX; đưa các mặt
hàng nông sản đủ điều kiện giao dịch tại các sàn thương mại điện tử theo hướng
dẫn của Bộ Công Thương.
- Tiếp tục triển khai công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư
vào lĩnh vực chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.
- Tham mưu với UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Tổng công ty Cảng
hàng không Việt Nam, đề nghị phối hợp, hỗ trợ quảng bá nông sản năm 2021 và
các năm tiếp theo.
- Phối hợp với UBND huyện Yên Châu xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội
xoài, báo cáo với UBND tỉnh trong tháng 4/2021.
4. Đề nghị các doanh nghiệp, HTX
- Xây dựng phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh gửi UBND cấp huyện
và các cơ quan quản lý để theo dõi, phối hợp, hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp,
HTX theo quy định.
- Chủ động tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tiếp
cận thông tin thị trường để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
Trên đây là Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở,
ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo);
- Các sở, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT - Biên10 bản.
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