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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 213 /KH-UBND

Sơn La, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm
nông sản, thủy sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2022

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ
sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 04/01/2012 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và
tầm nhìn 2030;
Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm nông nghiệp;
Căn cứ Nghị quyết số 53/2019/NQ-CP ngày 17/7/2019 của Chính phủ về
giải pháp khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp hiệu
quả, an toàn và bền vững;
Căn cứ Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 12/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong
tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn xác nhận sản
phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn;
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban chấp hành
Đảng bộ Tỉnh về phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản tập trung bền vững,
ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Sơn La ban hành chính sách khuyến khích đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La;
Căn cứ Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Sơn La về việc Đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2025;
Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số
334/TTr-SNN ngày 13/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch
phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn năm 2022, nội
dung như sau:
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I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
- Tiếp tục xây dựng, duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm
nông sản, thủy sản an toàn, nhằm góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm nông
lâm thủy sản, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản
phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh thông qua đổi mới tổ chức sản xuất và phương
thức quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản theo Luật An toàn thực
phẩm, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và tình hình dịch bệnh Covid-19
còn diễn biến phức tạp.
- Phấn đấu phát triển nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại, bền
vững; sản xuất hàng hóa lớn, áp dụng khoa học công nghệ, chế biến đa dạng sản
phẩm, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh
tranh. Đồng thời, kiểm soát an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng
được thiết lập, phát huy hiệu quả, chủ động trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền
lợi người tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
2. Mục tiêu cụ thể
- Năm 2022 toàn tỉnh duy trì và phát triển ổn định các chuỗi cung ứng
thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận,
phấn đấu tăng 10% số chuỗi so với năm 2021 trở lên; diện tích, sản lượng nông
sản, thủy sản thực phẩm an toàn áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP và các tiêu chuẩn tương tự tăng 10% so với
năm 2021 trở lên.
- Phấn đấu 100% nông sản, thủy sản an toàn sản xuất trên địa bàn tỉnh
được tiêu thụ ổn định tại thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu.
II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quy định tại khoản 2, Điều
1 Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Duy trì, xây dựng và phát triển 250 chuỗi cung ứng thực phẩm
nông sản, thủy sản an toàn
1.1. Tiếp tục duy trì, củng cố 219 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản,
thủy sản an toàn hiện có trên địa bàn tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
các sở, ngành liên quan.
1.2. Lựa chọn, hướng dẫn, hỗ trợ 31 doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã xây dựng Vùng sản xuất an toàn tập trung áp dụng quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt được Tổ chức chứng nhận thẩm định, cấp giấy
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chứng nhận VietGAP, GlobalGAP hoặc tiêu chuẩn tương tự; hỗ trợ liên kết sản
xuất, cung ứng, tiêu thụ nông sản, thủy sản an toàn được cấp Giấy xác nhận sản
phẩm chuỗi.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
các sở, ngành liên quan; Doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
2. Xây dựng hệ thống truy xuất sản phẩm
- Nội dung thực hiện: Hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã, doanh nghiệp thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
3. Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và đăng
ký mã số, mã vạch sản phẩm
- Nội dung thực hiện: Tiếp tục xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu
cho các sản phẩm nông sản, thủy sản chủ lực của tỉnh.
Hỗ trợ duy trì và phát triển nhãn hiệu cho 24 sản phẩm đã được cấp văn
bằng bảo hộ.
Hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch cho sản phẩm của các hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi cung ứng
thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn.
- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố.
4. Tuyên truyền, quảng bá sản phẩm
4.1 Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên phương tiện thông
tin đại chúng: Hỗ trợ xây dựng các phóng sự, chuyên mục, tin, bài, clip tuyên
truyền, giới thiệu, quảng bá các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản
an toàn tỉnh Sơn La phát trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố; Các cơ quan truyền thông ở địa phương và
Trung ương.
4.2. Giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội chợ, triển lãm: Hướng dẫn, hỗ
trợ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia các phiên chợ, hội
chợ, triển lãm giới thiệu, quảng bá sản phẩm chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản
thực phẩm an toàn.
- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Phát
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triển nông thôn, các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
4.3. Hỗ trợ thuê điểm bán sản phẩm: Hỗ trợ các hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã, doanh nghiệp thuê điểm bán sản phẩm nông sản, thủy sản chuỗi cung ứng
thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
5. Hỗ trợ mua bao bì, đóng gói sản phẩm
- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia chuỗi
cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn mua bao bì đóng gói sản phẩm
đưa đi tiêu thụ.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
6. Hỗ trợ đầu tư cơ sở chế biến nông sản
- Nội dung thực hiện: Hỗ trợ đầu tư các cơ sở chế biến nông sản theo
khoản 5 Biểu số 02 Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân
tỉnh Sơn La.
- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
các sở, ngành liên quan.
7. Kiểm tra, thẩm định, lấy mẫu giám sát chuỗi cung ứng thực phẩm
nông sản, thủy sản an toàn
- Nội dung thực hiện: Kiểm tra, thẩm định điều kiện bảo đảm an toàn thực
phẩm các cơ sở tham gia chuỗi thực phẩm an toàn, trong quá trình kiểm tra lấy
mẫu thực phẩm các chuỗi cung ứng nông sản, thủy sản để kiểm nghiệm, giám
sát các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định.
- Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố.
(có Phụ lục chi tiết chỉ tiêu kế hoạch kèm theo)
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN: Năm 2022.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện: Theo dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền
phê duyệt thực hiện năm 2022.
2. Nguồn kinh phí: Ngân sách Trung ương; Ngân sách cấp tỉnh, cấp
huyện hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn
theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh và huy
động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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- Chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện nội dung nhiệm
vụ theo Kế hoạch.
- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc các sở, ngành, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ (hàng
quý, 06 tháng, năm) tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.
2. Sở Tài chính: Hướng dẫn, thẩm định, hỗ trợ các sở, ngành, đơn vị, Ủy
ban nhân dân các huyện, thành phố sử dụng ngân sách được giao để triển khai
Kế hoạch bảo đảm kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.
3. Sở Công thương: Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại,
quảng bá, giới thiệu, phát triển thị trường nông sản trong tỉnh, trong nước và
xuất khẩu theo nội dung Kế hoạch này và Kế hoạch xúc tiến thương mại hàng
năm của tỉnh.
4. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây
dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh tham gia chuỗi
cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn tiêu thụ trong tỉnh, trong nước
và xuất khẩu.
- Định hướng nghiên cứu hằng năm tập trung vào nghiên cứu ứng dụng
công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ hữu cơ trong sản xuất, chế biến,
chọn tạo nhân giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; sản xuất giống mới có năng
suất, chất lượng tốt, chống chịu tốt với sâu bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên
của tỉnh.
- Tổ chức tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ
sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đăng ký
sử dụng mã số, mã vạch, thẻ, nhãn, tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm và
kết nối tới cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư chế biến nông sản, xây dựng hạ tầng
thương mại nông sản như: Chợ đầu mối nông sản an toàn, trung tâm thương mại,
siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện ích…
- Chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị
thuộc các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển
khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá, phát triển thị
trường nông sản của tỉnh.
6. Sở Ngoại vụ: Chủ trì liên hệ với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở
nước ngoài; Đại sứ quán các nước tại Việt Nam trong việc thiết lập mối quan hệ,
tìm kiếm cơ hội hợp tác, phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, doanh
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nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị
trường xuất khẩu nông sản chủ lực của tỉnh.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây
dựng Kế hoạch chi tiết triển khai tại địa phương; cân đối phân bổ kinh phí hỗ trợ
xây dựng, duy trì và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản
an toàn trên địa bàn theo quy định.
- Định kỳ hàng quý tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.
8. Đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp; Liên minh Hợp
tác xã tỉnh
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới thành viên, hội viên sản
xuất, kinh doanh nông sản, thủy sản xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng thực
phẩm nông sản, thủy sản an toàn theo 04 tiêu chí: (1) Sản phẩm sản xuất theo
quy trình an toàn được xác nhận; (2) Sản phẩm có tem nhãn nhận diện và truy
xuất nguồn gốc; (3) Sản phẩm được truyền thông rộng rãi; (4) Sản phẩm có nơi
tiêu thụ ổn định.
- Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố huy động nguồn lực hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã xây dựng và duy trì các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy
sản an toàn theo Kế hoạch.
9. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, các cơ quan truyền
thông: Tiếp tục xây dựng tin, bài, phóng sự, clip, tăng cường thời lượng tuyên
tryền, quảng bá, giới thiệu về các chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản, thủy sản
an toàn của tỉnh./.
Nơi nhận:
- Bộ NN và PTNT (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài PTTH tỉnh; Báo Sơn La, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, PHú 10b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Công

