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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 97/KH-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn 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” (gọi tắt là Kế hoạch 

97/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 97/KH-UBND tới các phòng, đơn vị trực thuộc để tổ 

chức thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tại Kế hoạch của UBND 

tỉnh đã đề ra. 

2. Yêu cầu 

Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ với các sở, ngành liên quan nhằm 

phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để hình thành và phát triển 

đa dạng những hình thức kinh doanh tiêu thụ nông sản theo chuỗi bền vững; 

thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án 

Tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án và các chính 

sách của tỉnh về phát triển nông nghiệp, thúc đẩy tiêu thụ nông sản 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… 

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành. 

2. Nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, xây dựng kênh tiêu thụ 

nông sản theo chuỗi liên kết bền vững 

2.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 

31/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án triển khai Chiến lược sở hữu 

trí tuệ đến năm 2030, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Lồng 

ghép nội dung xây dựng nhãn hiệu cho sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của tỉnh 
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trong khuôn khổ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai trên địa bàn; 

Tiếp tục quản lý, hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông sản đã được Cục Sở hữu 

trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông 

dân xây dựng hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa. 

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 

chuyên ngành. 

2.2. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 05/4/2021 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và các Kế hoạch hằng 

năm của Sở. 

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và áp dụng truy xuất 

nguồn gốc trong kinh doanh tiêu thụ nông sản 

Tham mưu triển khai thực hiện "Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 

số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019. 

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

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 hằng năm (trước ngày 05 tháng 11) 

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 Công thương theo yêu cầu. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Công thương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, ĐVTT Sở; 

- Lưu: VT, KHTCĐXA. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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