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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới phương thức kinh doanh 

tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” 
 

Thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn Triển khai thực hiện Thực hiện Chương trình hành động số 04-

CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh tái cơ 

cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 

(gọi tắt là Kế hoạch 113/KH-UBND), Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Cụ thể hóa các nhiệm vụ được phân công đối với lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tại Kế hoạch số 113/KH-UBND tới các phòng, đơn vị trực thuộc để 

tổ chức, triển khai, thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu tại Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

- Việc tổ chức, thực hiện kế hoạch phải gắn với thực hiện Kế hoạch 

KHCN, đổi mới sáng tạo của ngành, phù hợp các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ 

đạo, định hướng của Trung ương, của tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới. 

- Kế hoạch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ; thiết thực, hiệu quả, 

tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các mục tiêu, nội dung, 

nhiệm vụ, giải pháp về thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 

nông thôn mới và các văn bản khác có liên quan thông qua các hình thức viết 

tin, bài trên trang thông tin điện tử, hội nghị, hội thảo, tập huấn… 

- Hướng dẫn, hỗ trợ đẩy mạnh các hoạt động về xác lập, quản lý và phát 

triển quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm hàng hóa, phấn đấu giai đoạn 2021 - 

2025 có thêm 04 chỉ dẫn địa lý, 20 nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận 

cho các sản phẩm của tỉnh (có phụ lục kèm theo). 
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2. Phòng Quản lý khoa học 

Tham mưu UBND tỉnh đặt hàng các nghiên cứu về giống, nghiên cứu ứng 

dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ mới vào 

sản xuất, thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản để nâng cao năng suất, chất 

lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp.  

3. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

Tăng cường hướng dẫn các tổ chức, cá nhân xây dựng mã số, mã vạch các 

sản phẩm, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa để thúc đẩy 

phát triển sản xuất, tạo bước chuyển biến mới trong tư duy và tổ chức sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, liên kết 

chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch này chủ động triển 

khai thực hiện nội dung nhiệm vụ. Định kỳ 6 tháng, hằng năm (trước ngày 05/6 

và 05/12) báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện gửi về Phòng Kế hoạch 

– Tài chính để tổng hợp và báo cáo. 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính là đầu mối thường xuyên theo dõi, đôn đốc, 

định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn theo yêu cầu. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ĐVTT Sở; 

- Lưu: VT, KHTCĐXA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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